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MELLÉKLET A 8003/2009. (VI.26.) VPOP 
TÁJÉKOZTATÓHOZ  1, 2 

 
 
 

 
 

                                                 
1 A 2454/93/EGK bizottsági rendelet 37.  mellékletének szövege  
(Arial 12 pontos félkövér, álló bet ővel) 
 
2 A nemzeti kiegészítı szabályozás szövege 
(Times New Roman 12 pontos normál, álló betővel) 
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AZ EGYSÉGES VÁMOKMÁNY KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA 3 
 
 

A 2454/93/EGK bizottsági rendelet 37.  mellékletének szövege 
(Arial 12 pontos félkövér, álló betővel) 

 

A nemzeti kiegészítı szabályozás szövege 
(Times New Roman 12 pontos normál, álló betővel) 

 
 

I. CÍM 
 

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK 
 

 
A.  ÁLTALÁNOS EL İÍRÁSOK  
 
A nyomtatványokat és a pótlapokat az alábbi esetekb en kell használni: 
 
a) amennyiben a közösségi szabályozás az áru vámelj árás alá helyezésére (a 

szabad forgalomba bocsátás, az árutovábbítás, a vámraktározás, az aktív feldolgozás, a 
vámfelügyelet melletti feldolgozás, az ideiglenes behozatal, a passzív feldolgozás, kiviteli 
eljárás) vagy újrakivitelre vonatkozik; 

 
b) szükség esetén a valamely csatlakozási okmányban  megállapított átmeneti 

idıszakban is az egyrészt a csatlakozást megel ızı állapot szerinti Közös-
ség és az új tagállamok közötti, másrészt ez utóbbi ak közötti olyan áruk vo-
natkozásában folytatott kereskedelem kapcsán, amely ek tekintetében bizo-
nyos vámok, illetve azokkal azonos hatású díjak tov ábbra is fennmaradtak, 
illetve amelyekre továbbra is a csatlakozási okmány ban megállapított egyéb 
intézkedéseket kell alkalmazni;   

 
c) ha egy közösségi rendelkezés a használatát kifej ezetten el ıírja, különösen a 

közösségi árutovábbítási eljárás keretében az utaso k árutovábbítási nyilat-
kozatával és az üzemszüneti eljárással kapcsolatban . (II. ellenırzési típusú 
vámszabadterületre történı be- és kitárolás) 

 
Az erre a célra használt nyomtatványok és pótlapok alkotják azt a nyomtat-
ványgarnitúrát, amely egy vagy több vámeljáráshoz k apcsolódó alakiságok el-
végzéséhez szükséges. A nyomtatványgarnitúra nyolc példányból áll: 
 
— az 1. példányt "A FELADÓ/KIVITELI ORSZÁG PÉLDÁNYA" jelzéssel: a kiviteli irányú 

vámkezelés, vámszabad területi kitárolás, illetve árutovábbítás esetén az indító/beléptetı, 
illetve a vámszabad területet felügyelı vámhivatal példánya, hiányos árunyilatkozat adás 
esetén az intézési vámhivatal példánya, helyi vámkezelés esetén az engedélyes vonja be, 

                                                 
3  A Kitöltési Útmutatóban az EFTA kifejezés nem csak az EFTA-országokat, han em az egységes 

árutovábbítási eljárásról, illetve az áruforgalom a lakiságainak egyszer ősítésér ıl szóló 
egyezmények nem közösségi szerz ıdı feleit is jelenti.  
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— a 2. példányt "STATISZTIKAI PÉLDÁNY - FELADÓ/KIVITELI ORSZÁG" jelzéssel: 

Az árunyilatkozatok 2. példánya fı szabályként a kiviteli vámhivatalnál marad, nyilván-
tartása mellékletét képezi.   
Ezt a példányt a feladó tagállam is felhasználhatja  statisztikai célokra, ami-
kor a kereskedelmi tevékenység a Közösség vámterüle tének olyan részei 
között folyik, ahol eltér ı adórendszer m őködik,  

 
— a 3. példányt "A FELADÓ/EXPORTİR PÉLDÁNYA" jelzéssel: a vámkezelést kérı pél-

dánya, 
 
— a 4. példányt "A RENDELTETÉSI VÁMHIVATAL PÉLDÁNYA" jelzéssel: a rendelteté-

si/kiléptetı vámhivatal tartja meg a Közösségi árutovábbítási eljárás befejezése után, vagy 
T2L okmányként igazolja az áru Közösségi státuszát, 

 
— az 5. példányt "VISSZPÉLDÁNY - KÖZÖSSÉGI ÁRUTOVÁBBÍTÁS" jelzéssel: a Kö-

zösségi árutovábbítási eljárás esetén visszakerül az indító / beléptetı vámhivatalhoz, 
 
— a 6. példányt "A RENDELTETÉSI ORSZÁG PÉLDÁNYA" jelzéssel, behozatal, vámrak-

tározás és vámszabad területi betárolás esetén a vámkezelést végzı vámhivatal példánya, 
hiányos árunyilatkozat adás esetén az intézési vámhivatal vonja be, és megküldi a fıvám-
hivatalnak, 

 
— a 7. példányt "STATISZTIKAI PÉLDÁNY - RENDELTETÉSI ORSZÁG" jelzéssel: a 

vámkezelést kérı, hiányos árunyilatkozat adás esetén az intézési vámhivatal példánya, il-
letve felhasználható a külföldi adóalanyok által benyújtott adó-visszatérítés iránti kérelem 
mellékleteként, amennyiben jogszabály azt elıírja, statisztikai célokra használ a rendelte-
tési tagállam, beleértve azon eseteket is, mikor a kereskedelem a Közösség különbözı 
adórendszerő részei között folyik, 

 
— a 8. példányt "A CÍMZETT PÉLDÁNYA" jelzéssel: a vámkezelést kérı példánya. 
 
A nyomtatványok különböz ı kombinációi lehetségesek, mint például: 
 
— kivitel, passzív feldolgozás vagy újrakivitel: 1.  2. és 3. példány, 
— közösségi árutovábbítás: 1. 4. és 5. példány,  az NCTS rendszernél csak az EV 1. 

példányának benyújtására van szükség. 
— behozatallal kapcsolatos vámeljárások: 6. 7. és 8 . példány. 
 
Emellett el ıfordulhatnak olyan körülmények, amelyek esetén a ké rdéses áruk 
közösségi státuszát a rendeltetési helyen igazolni kell. Ilyen esetekben T2L 
okmányként a 4. példány alkalmazandó. 
A gazdasági szerepl ık, amennyiben úgy kívánják, alkalmazhatnak magánúto n 
nyomtatott nyomtatványgarnitúrákat, feltéve, hogy a zok megfelelnek a hivata-
los mintának. 

 
Minden ilyen nyomtatványgarnitúrát úgy kell kialakí tani, hogy azoknál a rova-
toknál, amelyeknek a két érintett tagállamban azono s adatokat kell tartalmazni-
uk, lehet ıség legyen arra, hogy az export ır vagy a f ıkötelezett az adatokat 
közvetlenül az 1. példányon írhassa be, és azok a p apír vegyi kezelése követ-
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keztében minden példányon megjelenjenek. Ahol azonb an valamilyen okból 
(különösen ahol az információtartalom az érintett m ővelet szakaszától függ ıen 
eltér) az információt nem kell átadni egyik tagálla mtól a másiknak, az önmásoló 
papír érzéketlenné tételével az érintett példányokr a kell korlátozni a másolást. 
 
Ahol az árunyilatkozatok feldolgozása számítógéppel  történik, lehet ıség van 
olyan nyomtatványgarnitúrák alkalmazására, amelyekb en minden egyes pél-
dánynak kett ıs funkciója van: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5. 

 
Ebben az esetben minden egyes garnitúrában jelezni kell a felhasznált példá-
nyok számait úgy, hogy a nyomtatvány margóján töröl ni kell annak a nyomtat-
ványnak a számát, amelyet nem használnak. 
 
Ezen garnitúrákat úgy kell kialakítani, hogy a papí ron végrehajtott vegyi keze-
lés eredményeként átmásolásra kerüljenek azok az ad atok, amelyeknek minden 
egyes példányon meg kell jelenniük. 
 
Amennyiben a 2454/93/EGK bizottsági rendelet 205. c ikkének (3) bekezdése 
értelmében az áruk valamely vámeljárás alá vonására , újrakivitelére vonatkozó 
vámáru-nyilatkozat, vagy a nem a bels ı közösségi árutovábbítási eljárás sze-
rint szállított áruk közösségi helyzetét igazoló ok mányok rendes papíron, hiva-
talos vagy magáncélú adatfeldolgozó rendszerek segí tségével készülnek, az 
említett nyilatkozatoknak vagy okmányoknak formátum ukat illet ıen meg kell 
felelniük a Vámkódexben vagy ebben a 2454/93/EGK bi zottsági rendeletben 
megállapított összes feltételnek, beleértve azokat is, amelyek a nyomtatvány 
hátoldalára vonatkoznak (a közösségi árutovábbítási  eljárás során használt 
példányok tekintetében), kivéve: 

— a nyomtatás színét, 
— a dılt bet ők alkalmazását, 
— a közösségi árutovábbításra vonatkozó rovatok hát terének nyomta-

tását. 
 
B. SZÜKSÉGES ADATOK 
 
A nyomtatványok mindig az összes rovatot tartalmazz ák, amelyeknek azonban 
a mindenkori vámeljárás(ok)nak, újrakivitelnek, illetve II. ellenırzési típusú vámszabad-
területre történı be- és kitárolásnak megfelel ıen csak egy részét kell felhasználni, a 
2454/93/EGK bizottsági rendelet 30A. melléklete szerinti belépési/kilépési győjtı vámáru-
nyilatkozatok használati és kitöltési szabályainak sérelme nélkül - az alábbiak szerint: 
 

� kivitel/feladás: 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15a, 17a, 18/1[7], 19, 20, 21[8], 22, 23, 24, 
25, 26, 29, 30, 31, 32, 33/1, 33/3, 33/4, 33/5, 34a[1], 34b, 35, 37, 38, 40, 41,  44, 46, 
54 

� exportálandó elıfinanszírozott termékek vámraktározása: 1/1, 1/2, 2, 3, 5, 8, 14, 15a, 
17a, 19, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33/1, 33/3, 33/4, 33/5, 34a, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 
49, 54 

� gazdasági vámeljárást (aktív feldolgozást, ideiglenes behozatalt, vámfelügyelet mel-
letti feldolgozást) - kivéve vámraktározás - lezáró újrakivitel: 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 14, 15a, 17a, 18/1[7], 19, 20, 21/2[8], 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33/1, 33/5, 
34b, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 54 
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� vámraktározási eljárást lezáró újrakivitel: 1/1, 1/2, 2, 3, 5, 6, 8, 14, 15a, 17a, 19, 25, 
26, 29, 30, 31, 32, 33/1, 33/5, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 49, 54 

� passzív feldolgozás: 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15a, 17a, 18/1[7], 19, 20, 21/2[8], 22, 
23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33/1, 33/5, 34b, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 54 

� árutovábbítás: 1/3, 2, 3, 4[4], 5, 6[4], 7 (számítógépes eljárás esetén), 8, 15, 15a, 17 
(nem számítógépes eljárás esetén), 17a, 18/1 [7] [24], 18/2 [8] [24], 19[4], 21[8], 25, 26, 27, 
30[14], 31, 32, 33/1 [16], 35, 38, 40, 44[4], 50, 51[4], 52, 53, 55, 56 

� az áruk közösségi státusza: 1/3, 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33/1, 35, 38, 40, 44, 54 
� szabad forgalomba bocsátás: 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15a, 17a, 18/1[7], 19, 20, 

21/2[8], 22/1, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49[23], 54 

� a passzív feldolgozástól és a vámraktározástól eltérı gazdasági vámeljárás alá helye-
zés (aktív feldolgozás (felfüggesztéses rendszer), ideiglenes behozatal, vámfelügye-
let melletti feldolgozás): 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15a, 17a, 18/1[7], 19, 20, 21/2[8], 
22/1, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49[23], 54 

� A, B, C, E és F típusú vámraktározás: 1/1, 1/2, 3, 5, 8, 14, 15a, 17a, 19, 25, 26, 29, 
30, 31, 32, 33, 34a, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 49, 54 

� D típusú vámraktározás: 1/1, 1/2, 3, 5, 8, 14, 15a, 17a, 19, 20, 22/1, 25, 26, 29, 30, 
31, 32, 33, 34a, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 („Fajta” és „A kiszabás a-
lapja”), 49, 54 

 
Magyarázatok 
 
[1] A rovat kitöltése kötelezı az export-visszatérítéses mezıgazdasági termékek esetében. 
 
[4] NCTS esetében kötelezı a rovat 37a. mellékletben elıírt módon való kitöltése 
 
[5] Csak a számítógépesített eljárásoknál kérhetı az adat. 
 
[7] Nem alkalmazható postai küldemények vagy helyhez kötött szállító berendezéssel szállított szállítmá-

nyok esetében. 
 
[8] Nem alkalmazható postai küldemények, helyhez kötött szállító berendezéssel (pl. csıvezeték) vagy 

vasúti forgalomban szállított szállítmányok esetében. 
 
[14] E rovat az NCTS esetében alkalmazható, a rovatot a 37a. mellékletben elıírt módon kitöltve. 
 
[16] Kötelezı az alrovat kitöltése amennyiben: 
 

– az árutovábbítási nyilatkozatot ugyanaz a személy ugyanabban az idıpontban, vagy azt köve-
tıen, állította ki, mint a vámtarifaszámot tartalmazó vámáru-nyilatkozatot, vagy 

 
– az árutovábbítási nyilatkozat a 44c. mellékletben felsorolt árukra vonatkozik, vagy 
 
– valamely közösségi jogszabály így rendelkezik. 

 
[23] Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a vámeljárás alá vonásra vonatkozó vámáru-nyilatkozattal vámrak-

tározási eljárást zárnak le.  
 
[24] Közúti jármővekkel szállított konténerekben történı áruszállítás esetén a vámhatóságok felhatalmazhat-

ják a fıkötelezettet ezen rovat üresen hagyására, ha az indulási helyen felmerülı logisztikai okokból 
nem lehet megállapítani az árutovábbítási nyilatkozat kitöltésekor a szállítóeszköz azonosítóját és ho-
nosságát, valamint ha a vámhatóságok biztosítják, hogy a szállítóeszközre vonatkozó szükséges adatok 
az 55. rovatba utólag bejegyzésre kerülnek. 
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C.  A NYOMTATVÁNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA 
 
Minden esetben, ha a nyomtatványgarnitúra egy vagy több olyan példányt tar-
talmaz, amelyeket olyan tagállamban is fel lehet ha sználni, amely különbözik 
attól, ahol a nyomtatvány el ıször kitöltésre került, a nyomtatványokat írógép-
pel, mechanográfiai vagy hasonló eljárással kell ki tölteni. Az írógéppel történ ı 
kitöltés megkönnyítésére a nyomtatványt úgy kell be főzni az írógépbe, hogy a 
2. rovatba beírásra kerül ı adatok els ı betője a bal fels ı sarokban lév ı megje-
lölt helyre kerüljön. 

 
Amennyiben egy nyomtatványgarnitúra minden példányá t ugyanabban a tagál-
lamban történ ı felhasználásra szánják, azokat olvashatóan, tintáv al és nyomta-
tott bet őkkel, kézzel is ki lehet tölteni, feltéve, hogy ez az adott tagállamban 
megengedett. Ugyanez vonatkozik a közösségi árutová bbítási eljárás céljára 
felhasznált példányokon megadott adatokra is. 
 
A nyomtatványokon nem történhet törlés vagy felülír ás. A módosításkor a nem 
megfelel ı adatot át kell húzni, és a szükségeset be kell írn i. Az ilyen módon 
végrehajtott változtatást, az azt végz ı személynek kézjegyével el kell látni, és 
azt az illetékes hatóságnak záradékolnia kell. Ez u tóbbi, szükség esetén kérheti 
új nyilatkozat benyújtását. 

 
Emellett a nyomtatványokat a fent említett eljáráso k mellett más, automatikus 
másolási eljárással is ki lehet tölteni. El ıállításuk és kitöltésük is történhet ez-
zel a módszerrel, azzal a feltétellel, hogy a minta nyomtatványokra, a formátum-
ra, az alkalmazott nyelvre, az olvashatóságra, a tö rlés és felülírás kizárására és 
a módosításokra vonatkozó rendelkezéseket szigorúan  betartják. 

 

Az érintett személyeknek csak a számmal megjelölt r ovatokat töltik ki. A többi, 
nagybet ővel jelölt rovat hatósági alkalmazásra szolgá l. (Kivétel az engedélyezett 
feladó, aki az engedélyében foglaltak szerinti záradékolást végez). 
 
A 2454/93/EGK bizottsági rendelet 205. cikk sérelme nélkül azokon a példányokon, 
amelyek a kiviteli/feladó vagy indító vámhivatalnál  maradnak, az érintett szemé-
lyek eredeti aláírásának kell szerepelnie. 
 
Amennyiben a nyilatkozattev ı vagy képvisel ıje által aláírt nyilatkozat benyúj-
tásra kerül egy vámhivatalhoz, az azt jelzi, hogy a z érintett személy bejelenti a 
kérdéses árukat az alkalmazott eljárásra, és – a bü ntetıjogi rendelkezések 
esetleges alkalmazásának sérelme nélkül – a tagálla mok hatályos rendelkezé-
sei szerint felel ısséget vállal a következ ık tekintetében: 

— a nyilatkozatban megadott adatok pontossága, 
— a csatolt okmányok hitelessége, 
— a kérdéses áruknak a szóban forgó eljárás alá von ásával járó, az érin-

tett eljárás szerinti összes kötelezettség betartás a. 
 

A fıkötelezett a saját, vagy adott esetben meghatalmazo tt képvisel ıjének alá-
írásával felel ısséget vállal a Vámkódexben és a 2454/93/EGK bizottsági rende-
letben megállapított, valamint a fenti B. pontban f elsorolt, a közösségi áruto-
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vábbításra vonatkozó rendelkezések értelmében a köz össégi árutovábbítási 
eljárás valamennyi adatával kapcsolatban. 
 
Ami a közösségi árutovábbítási eljárás céljából és a rendeltetési helyen végzett 
alakiságokat illeti, meg kell jegyezni, hogy a m őveletben részt vev ı minden 
személy érdeke, hogy ellen ırizze nyilatkozatának tartalmát. Ha az érintett sze -
mély eltérést talál az általa bejelenteni szándékoz ott áru és az alkalmazott 
nyomtatványra már beírt adatok között, arról a vámh atóságot azonnal tájékoz-
tatnia kell. Ilyen esetekben a nyilatkozatot új nyo mtatványon kell benyújtani. 

 
Ha a III. cím eltér ı rendelkezést nem tartalmaz, amennyiben egy rovatot  nem 
kell használni, azt üresen kell hagyni. 
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II. CÍM 
 

AZ EGYES ROVATOKBAN FELTÜNTETEND İ ADATOK 
 
 

A. KIVITELRE/ FELADÁSRA, EL İFINANSZÍROZOTT ÁRUK KIVITELI CÉLÚ 
VÁMRAKTÁROZÁSÁRA, ÚJRAKIVITELRE, PASSZÍV FELDOLGOZÁ SRA, 

KÖZÖSSÉGI ÁRUTOVÁBBÍTÁSRA ÉS/VAGY ÁRUK KÖZÖSSÉGI 
HELYZETÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ALAKISÁGOK 

 
 
1. Nyilatkozat:  

Az elsı alrovatba írja be az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéké-
ben szerepl ı megfelel ı közösségi kódot. A második alrovatba írja be az egy-
séges vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzékében szerepl ı megfelel ı nyilatko-
zattípus kódot. A harmadik alrovatba írja be az egységes vámokmányon alkalma-
zandó kódok jegyzékében szerepl ı megfelel ı közösségi kódot. 

 
2. Feladó/export ır:  

Ebbe a rovatba a 2454/93/EGK bizottsági rendelet 1. cikk 16. pontja szerinti EORI-
számot kell feltüntetni. Ha a feladó vagy export ır nem rendelkezik EORI-
számmal, a vámigazgatás az adott nyilatkozat céljáb ól eseti számot adhat ki 
részére. A magyar vámigazgatás eseti számként indokolt esetben a VPID számot használ-
ja. 
E melléklet alkalmazásában az „export ır” kifejezést a közösségi vámjogsza-
bályokban foglalt meghatározás szerint kell érteni.  Ebben az összefüggés-
ben a „feladó” olyan gazdasági szerepl ıre utal, aki export ırként jár el a 
2454/93/EGK bizottsági rendelet 206. cikk harmadik bekezdése szerinti esetek-
ben. Adja meg az érintett személy teljes nevét, ill . cégnevét és címét. 
A „Szám:” jelzés után a feladó/exportır EORI-számát (eseti számként indokolt esetben 
VPID számát) kell feltüntetni. 

 
3. Nyomtatványok:  

Írja be az aktuális nyomtatvány számát a felhasznál t nyomtatványok és pót-
lapok teljes számához viszonyítva. Ha például egy E X nyomtatványról és két 
EX/c nyomtatványról van szó, az EX nyomtatványon „1 /3”-at írjon a rovatba, 
az elsı EX/c nyomtatványon „2/3”a-t, a második EX/c nyomta tványon pedig 
„3/3”a-t. 
Ha az árunyilatkozat két négypéldányos garnitúrából  áll egy nyolcpéldányos 
garnitúra helyett, a két garnitúrát a nyomtatványok  számának megjelölése-
kor egy sorozatnak kell tekinteni. 

 
4. Rakományjegyzék:  

Számjeggyel írja be az esetleg csatolt rakományjegy zékek számát vagy az il-
letékes hatóság által jóváhagyott, tételes keresked elmi árujegyzékek darab-
számát.  
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5. Tételszám:  
Ebben a rovatban a felhasznált nyomtatványokon és p ótlapokon (vagy ra-
komány-, vagy egyéb kereskedelmi árujegyzékeken) be jelentett összes tétel 
számát kell feltüntetni. A megadott számnak meg kel l felelnie a kitöltend ı 31. 
rovatok számának. 

 
6. Összes csomag száma:  

Adja meg az adott szállítmányt alkotó csomagok telj es számát. 
Az ömlesztett árut tételsoronként 1-nek kell számolni, ha csomagolási mód kód "VQ", 
"VG", "VL", "VY", "VR" vagy "VO". A csomagolatlan árunál a darabszámot kell figye-
lembe venni az összes csomag számításánál, ha csomagolási mód kód "NE"; "NF" vagy 
"NG". Például, ha a küldemény 4 láda, 3 zsák, 5 hordó és 2 db csomagolatlan árut, vala-
mint egy tételsoron ömlesztett árut tartalmaz, akkor "15"-t kell beírni.  
A fent említett csomagolási módok esetén, a „C” típusú mellékletet nem szabad kitölteni, 
a csomagolatlan áruknál viszont a kereskedelmi elszámoló mennyiség adatokat 
(KESZME, KESZMEGYS) rögzíteni kell. 
Ha a több tételsoros szállítmány egy csomagolási egységben van elhelyezve – pl.: 4 soros 
árunyilatkozat árui 1 kartondobozban - akkor minden tételsoron ugyanazt a csomagolási 
módot kell megadni – példánál maradva „PK” (csomag) – az 1. tételsorba csomagok szá-
mának „1” –t kell rögzíteni, a többi tételsoron pedig „0”-t. A csomagolás jeleként, minden 
tételsorban ugyanazt kell feltüntetni. 

 
7. Hivatkozási szám:  

A rovatban azt a kereskedelmi hivatkozási számot ke ll megadni, amelyet az 
érintett személy rendelt az adott szállítmányhoz. E z a szám a Unique 
consignment reference number (UCR) 4 (egyedi szállítmányhivatkozási 
szám) alapján is képezhet ı. 

 
8. Címzett:  

Ebben a rovatban azon személy(ek) teljes nevét, ill . cégnevét és pontos cí-
mét kell feltüntetni, aki(k) részére az árukat le k ell szállítani. El ıfinanszírozott 
áruk kiviteli céllal vámraktárba történ ı betárolásakor a címzett az el ıfinan-
szírozásért felel ıs személy vagy annak a raktárnak a felel ıse, ahol az árut 
tárolják. Az azonosítószám(ok) felépítésének meg ke ll felelnie az egységes 
vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzékében meghatározott feltételeknek. 
Győjtıszállítmány esetén a rovatba a „különféle” szót kell feltüntetni, és a címzettek listá-
ját csatolni kell az árunyilatkozathoz. 
 

14. Nyilatkozattev ı/Képvisel ı: 
Ebbe a rovatba az EORI-számot kell feltüntetni. Ha a nyilatkozattev ı vagy 
képvisel ı nem rendelkezik EORI-számmal, a vámigazgatás az ad ott nyilatko-
zat céljából eseti számot adhat ki részére. A magyar vámigazgatás eseti számként 
indokolt esetben a VPID számot használja. 
Adja meg az érintett személy teljes nevét, ill. cég nevét és címét. 
Ha a nyilatkozattev ı azonos az export ırrel/feladóval, az „export ır” vagy 
„feladó” kifejezéseket kell beírni,  a „Szám:” jelzés után az EORI-számát (eseti szám-
ként indokolt esetben VPID számát) kell beírni.  

                                                 
4  A Vámegyüttm őködési Tanács ajánlása az egyedi szállítmányhivatko zási szám (UCR) vám-

célokra történ ı felhasználásáról (2001. június 30.) 
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A nyilatkozattev ı megjelölésére vagy a képvisel ı jogállásának meghatáro-
zására az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzékében megadott megfe-
lelı közösségi kódot kell használni. 

 
15. Feladó/kiviteli ország:  

A kiviteli alakiságok tekintetében „tényleges kivit el szerinti tagállam” az a 
tagállam, ahonnan az árukat el ıször adták fel kiviteli céllal, ha az export ır 
nem a kivitel tagállamában letelepedett. Ha másik t agállam nem érintett, ak-
kor a kiviteli tagállam a tényleges kivitel szerint i tagállam. (Pl. Amennyiben egy 
holland gazdálkodó az árut Hollandiában adja fel fuvarozásra, de a kiviteli vámeljárás le-
folytatását Magyarországon kéri, akkor indító országként Hollandiát kell feltüntetni. 
Amennyiben a holland gazdálkodó a Magyarországon vásárolt és fuvarozásra feladott áru 
kiviteli vámeljárását Magyarországon kéri, akkor indító országként Magyarországot kell 
feltüntetni.) 
Árutovábbítás esetén a 15. rovatba az áru feladásán ak helyes szerinti tagál-
lamot kell feltüntetni.  
Árutovábbításkor a nem számítógépesített eljárás esetében kell kitölteni. 

 
 

A 15/a rovatba annak a tagállamnak a közösségi kódj át kell beírni, ahonnan 
az árut kiviszik/feladják. Árutovábbításkor csak a számítógépesített eljárás 
esetében kell kitölteni. 
A 15/b rovatot nem kell kitölteni. 

 
17. Rendeltetési ország: 

Árutovábbításkor a nem számítógépesített eljárás esetében kell kitölteni. 
Az exportálandó áruknak a kivitel idıpontjában ismert utolsó rendeltetési országának nevét 
kell beírni. 

 
17/a, b. Rendeltetési ország kódja:  

A 17/a rovatba az exportálandó áruknak a kivitel id ıpontjában ismert utolsó 
rendeltetési országának az  egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzékében 
szereplı kódját kell beírni. 
Árutovábbításkor csak a számítógépesített eljárás esetében kell kitölteni. 

 
18. A szállítóeszköz azonosítója és honossága indul áskor:  

Ebbe a rovatba írja be annak a szállítóeszköznek az  azonosítóját, amelyre az 
árukat közvetlenül berakodták, amikor a kiviteli va gy árutovábbítási alakisá-
gok végrehajtására sor került, majd a szállítóeszkö z honosságát (vagy több 
szállítóeszköz esetén annak a szállítóeszköznek a h onosságát, amely a többi 
meghajtását biztosítja) az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke 
szerinti megfelel ı közösségi kódok alkalmazásával. Például, ha különb özı 
rendszámú vontatót és pótkocsit alkalmaznak, a vont ató és a pótkocsi rend-
számát és a vontató honosságát kell feltüntetni .  
A szóban forgó szállítóeszközt ıl függ ıen a következ ı azonosításra szolgáló 
adatokat lehet beírni: 

 
 

Szállítóeszköz Azonosítási mód 
Tengeri és belvízi száll ítás Hajó neve  
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Légi szállítás  Járatszám és dátum (ha a járatnak nincs 
száma, a légi járm ő azonosítási számát kell 
beírni) 

Közúti szállítás  Rendszám  
Vasúti sz állítás  Vagonszám  

 
Amennyiben a szállítóeszköz rendszáma és/vagy honossága az EV benyújtásának idıpont-
jában nem ismert, akkor ezen rovat elsı alrovatába 0-t, a második alrovatába a QU kódot 
kell beírni.  
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19. Szállítótartály/konténer:  
Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti megfelel ı közös-
ségi kód alkalmazásával a kiviteli alakiságok lebon yolításakor rendelkezésre 
álló információk alapján fel kell tüntetni a feltét elezett állapotot a Közösség 
küls ı határának átlépésekor. 

 
20. Szállítási feltételek:  

Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti megfelel ı közös-
ségi kódok és jelölések alkalmazásával a kereskedel mi szerz ıdésben foglalt 
feltételekr ıl kell tájékoztatást adni. 
A második alrovatban szövegesen kell feltüntetni a paritás helyét. 

 
21. A határon átlép ı tényleges szállítóeszköz azonosítója és honossága:  

Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti megfelel ı közös-
ségi kód alkalmazásával fel kell tüntetni a Közössé g küls ı határát átlép ı 
tényleges szállítóeszköznek az alakiságok elvégzése kor ismert honosságát. 
Kombinált szállítás esetén, vagy ha több szállítóes zközt alkalmaznak, a tény-
leges szállítóeszköznek az a szállítóeszköz min ısül, amely a hajtóm ővet 
szolgáltatja a teljes összetételhez. Például, ha eg y tengerjáró hajón lév ı te-
herautóról van szó, akkor a hajó a tényleges szállí tóeszköz; ha egy vontató-
ról és egy pótkocsiról van szó, akkor a vontató a t ényleges szállítóeszköz . 
A szóban forgó szállítóeszközt ıl függ ıen a következ ı azonosításra szolgáló 
adatokat lehet beírni: 

 
Szállítóeszköz Azonosítási mód 

Tengeri és belvízi száll ítás Hajó neve  
Légi szállítás  Járatszám és dátum (ha a járatnak nincs 

száma, a légi járm ő azonosítási számát kell 
beírni) 

Közúti szállítás  Rendszám  
Vasúti szállítás  Vagonszám  

 
Amennyiben a szállítóeszköz rendszáma és/vagy honossága az EV benyújtásának idıpont-
jában nem ismert, akkor ezen rovat elsı alrovatába 0-t, a második alrovatába a QU kódot 
kell beírni.  

 
22. A számlán feltüntetett pénznem és teljes összeg : 

Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti megfelel ı kód 
használatával az els ı alrovatban meg kell jelölni azt a pénznemet, amely en a 
számlát kiállították. 
A második alrovatba az összes bejelentett áru száml án feltüntetett árát kell 
beírni. (Valamennyi értékrovatba 17 egész és további három tizedes szám tőntethetı fel és 
a tizedes elválasztó pont vagy vesszı lehet.)  
 
Aktív feldolgozás felfüggesztı eljárásban vámkezelt árut tartalmazó kiszállításra kerülı, 
megváltozott állagú végtermék esetén - a vámraktárban, nem bérmunkaszerzıdés kereté-
ben gyártott végtermék kivételével - a címzett/vevı által ténylegesen fizetendı – a Ma-
gyarországon hozzáadott, a munkadíjat, a javítás díját és a feldolgozáshoz felhasznált bel-
földi anyagok együttes – értékét kell feltüntetni. 
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23. Átváltási árfolyam:  

Ez a rovat tartalmazza a számla pénzneme és Magyarország hivatalos pénzneme 
közti érvényes átváltási árfolyamot, ha a havi átvá ltási árfolyamszabályok 
nem érvényesek. 
(A 2454/93/EGK bizottsági rendelet 168-172. cikke szerint.) 

 
24. Az ügylet típusa:  

Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti megfelel ı közös-
ségi kódok és jelölések alkalmazásával adja meg a v onatkozó ügylet típusát. 

 
25. Fuvarozási mód a határon:  

Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti megfelel ı közös-
ségi kód alkalmazásával írja be annak a tényleges s zállítóeszköznek megfe-
lelı szállítási módot, amelyet a Közösség vámterületér ıl történ ı kilépéskor 
várhatóan alkalmazni fognak. 

 
26. Fuvarozási mód belföldön:  

Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti megfelel ı kód al-
kalmazásával írja be a feladáskori szállítási módot . 

 
27. Rakodás helye:  

Szükség esetén a megfelel ı kód alkalmazásával adja meg azt az alakiságok 
elvégzésekor ismert azon helyet, ahol az árukat ber akodták arra a tényleges 
szállítóeszközre, amelyen az áruk átlépik a Közössé g határát. 

 
29. Kiléptet ı vámhivatal:  

Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerint képzett megfelel ı 
közösségi kód alkalmazásával meg kell jelölni azt a  vámhivatalt, amelynél az 
áruk a tervek szerint elhagyják a Közösség vámterül etét. 

 
30. Az áru tárolási helye:  

Azt a pontos helyet kell beírni, ahol az áruvizsgál at elvégezhet ı. 
 
31. Csomagok és árumegnevezés, jelek és számok – sz állítótartály/konténer 
száma - mennyiség és fajta:  

Ebbe a rovatban fel kell tüntetni a csomagok jeleit , számát, mennyiségét és 
fajtáját vagy ömlesztett áruk esetén a nyilatkozatt al bejelentett áruk számát, 
az azonosításukhoz szükséges adatokkal együtt. Az á rumegnevezés a ke-
reskedelemben szokásos megnevezést jelenti. Amennyi ben a 33. rovatot 
(vámtarifaszám) ki kell tölteni, úgy a megnevezésne k olyan pontosnak kell 
lennie, hogy lehetséges legyen az áruk besorolása. Ennek a rovatnak tartal-
maznia kell továbbá a bármely különös jogi szabályo zás által el ıírt adatokat. 
Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti megfelel ı közös-
ségi kóddal meg kell jelölni a csomagok fajtáját. 
Itt kell feltüntetni a kereskedelmi/elszámoló mennyiséget, mennyiségi egységet, valamint a 
termékismertetıt a következı adatokkal: gyártmány, típus, felszereltség, évjárat, környe-
zetvédelmi osztály, alvázszám, motorszám, gyári szám, bérmunka maradéka, hulladéka, 
mellékterméke. 
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Kiegészítı árunyilatkozat benyújtás esetén – a 32. rovat alatt – be kell írni az adott tétel-
sorban szereplı áru egyszerősített árunyilatkozat elfogadásának, illetve a helyi vámkezelés 
nyilvántartásba vételének dátumát EEEE-HH-NN formában (például 2004. május 01. ese-
tén 20040501). 
Szállítótartály/konténer használata esetén azok azo nosító jeleit ebben a ro-
vatban kell feltüntetni. 
A fenti adatokat az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzékében szereplı 
mintának megfelelı elrendezésben kell feltüntetni. 
Amennyiben konténerszámból, alvázszámból vagy gyári számból/motorszámból egynél 
többet kell feltüntetni vagy egyéb, ebben a rovatban feltüntetendı adatból (pl. a csomagok 
jele) annyit kell feltüntetni, amennyi számára nincs elég hely ebben a rovatban, akkor az 
adat helyére a „különféle” kifejezést kell írni, és az adatokat az 1. számú mellékletben sze-
replı okmányon kell benyújtani. 

 
32. Tételsorszám:  

Az 5. rovatra vonatkozó útmutatásban leírtak szerin t adja meg az aktuális té-
tel számát a nyomtatványokon és pótlapokon bejelent ett összes tételsor-
számhoz viszonyítva. 

 
33. Vámtarifaszám:  

Adja meg a szóban forgó tételre vonatkozó megfelel ı vámtarifaszámot az 
egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzékében foglaltak szerint. 

 
34. Származási ország kódja:  

A 34/a rovatban a Vámkódex II. címében meghatározot tak szerinti származá-
si ország  egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzékében szerepl ı közös-
ségi kódját kell feltüntetni. Ezt a kódot a 34/b rovatban kell feltüntetni a nem export-
visszatérítéses mezıgazdasági termékek kivitele/feladása esetén. Szintén a 34/b rovatban 
kell feltüntetni ezt a kódot a gazdasági vámeljárást (aktív feldolgozást, ideiglenes behoza-
talt, vámfelügyelet melletti feldolgozást) - kivéve vámraktározás - lezáró újrakivitel, vala-
mint passzív feldolgozás esetén. 

 
35. Bruttó tömeg (kg):  

Kilogrammban kifejezve adja meg az árunyilatkozaton feltüntetett valamennyi áru bruttó 
tömegét. A bruttó tömeg az áruk teljes tömegét jelenti a csomagolással együtt, kivéve a 
szállítótartályokat és egyéb szállítóberendezéseket. Amennyiben az EV több tételsorból 
áll, az összes bruttó tömeget csak az elsı 35. rovatba kell beírni, a többi 35. rovatot üresen 
kell hagyni. 

Az 1 kg-ot meghaladó bruttó tömeg esetén a mértékeg ység (kg) tört része az 
alábbiak szerint kerekíthet ı: 
 
-0.001-tıl 0.499-ig le kell kerekíteni a legközelebbi egész számig; 
-0.5-tıl 0.999-ig fel kell kerekíteni a legközelebbi egész  számig. 
Ha a bruttó tömeg kevesebb, mint 1kg, akkor 0.xyz-k ént kell bejegyezni (pl.: 
0.654, ha a csomag 654 gramm). 

 
37. Eljárás:  

Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti megfelel ı közös-
ségi kódok alkalmazásával fel kell tüntetni azt az eljárást, amelyre az árukat 
bejelentették. Az árunyilatkozat tételsoraiban az eljáráskódoknak egyezniük kell.  
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38. Nettó tömeg (kg):  

Kilogrammban kifejezve adja meg a megfelel ı 31. rovatban jelölt áruk nettó 
tömegét a 35. rovatnak megfelelı kerekítési módszer alkalmazásával. A nettó tömeg 
az áruk tömege csomagolás nélkül. 

 
40. Győjtı vámáru-nyilatkozat/el ıokmány:  

Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti közösségi kódok 
alkalmazásával adja meg a harmadik országba irányul ó kivitel vagy – adott 
esetben - egy tagállamba történ ı feladást megel ızı eljárásra vonatkozó ok-
mányok azonosító adatait. 
Ha a vámáru-nyilatkozat olyan árukra vonatkozik, am elyeket B. típusú vám-
raktárban végzett vámraktározási eljárás lezárásaké nt újra kivisznek, az áruk 
ezen eljárás alá vonására vonatkozó vámáru-nyilatko zatnak az azonosító 
számát kell megadni. 
Áruk közösségi továbbítási eljárás alá vonására von atkozó vámáru-
nyilatkozat esetén meg kell adni megel ızı vámjogi rendeltetésre vagy a vo-
natkozó vámokmányokra való hivatkozást. Ha nem szám ítógépesített áruto-
vábbítási eljárás esetén egynél több hivatkozást ke llene beírni, a tagállamok 
elıírhatják, hogy ebbe a rovatba a „különféle” szót ke ll beírni, és a hivatko-
zások listáját csatolni kell az árutovábbítási nyil atkozathoz. Amennyiben egynél 
több hivatkozást kell megadni, a rovatba a „különféle” kifejezést kell feltüntetni, és a szó-
ban forgó hivatkozások listáját az 1. számú melléklet szerinti okmányon kell benyújtani. 

 
41. Kiegészít ı mértékegység:  

Ahol szükséges, be kell írni a szóban forgó tétel m ennyiségét az áru nómen-
klatúrában feltüntetett egységben kifejezve. 
A kiegészítı mértékegység megadása csak akkor kötelezı, ha a TARIC azt elıírja (111-es 
intézkedés típus). 

 
44. Különleges megjegyzések/benyújtott okmányok/iga zolások és engedélyek:  

Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti megfelel ı közös-
ségi kódok alkalmazásával meg kell jelölni az alkal mazandó különös szabá-
lyokban el ıírt adatokat, valamint a vámáru-nyilatkozat alátáma sztására be-
nyújtott okmányok hivatkozási adatait, beleértve a T5 ellenırzı példányok 
sorszámát.  
Az okmánykódok mellett fel kell tüntetni az okmány azonosító számát, kiállításának dátu-
mát („K” jelöléssel, például K-2004-02-06), engedély esetén az érvényesség kezdı és – ha 
van, akkor - lejárati dátumát („EK” és „EL” jelöléssel, például EK-2004-05-01, EL-2004-
12-31). Ha a rovat nem elegendı a csatolt engedélyek, okmányok és / vagy igazolások fel-
tüntetésére, akkor „különféle okmányok” jelölést kell feltüntetni, és az azokra vonatkozó 
adatokat tartalmazó listát csatolni kell az árunyilatkozathoz. 
Itt kell feltüntetni a nyilvános megfigyelés tárgyát képezı áruk esetében a megfigyelés 
rendelési számát. (Az NCTS 3.2 fázisát követıen - az automatikus áruátengedés érdekében 
-itt kell/lehet feltüntetni a biztosítandó vámtartozás összegét.) 
A „K.M. kód” (Különleges megjegyzés) alrovat haszná lata tilos. 
Amennyiben a vámraktározási eljárást lezáró újrakiv iteli nyilatkozatot más 
vámhivatalban nyújtják be, mint a felügyeletet ellá tó vámhivatal, be kell írni a 
felügyeletet ellátó vámhivatal teljes nevét és pont os címét. 
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Amennyiben egyféle adatból egynél többet kell feltüntetni, akkor az adat helyére a „külön-
féle” kifejezést kell feltüntetni és az adatokat az 1. számú mellékletben szereplı okmányon 
kell benyújtani. 

 
46. Statisztikai érték:  

Itt kell feltüntetni a forintban kifejezett statisztikai értéket. 
A statisztikai érték az az érték, amelyet a harmadik országba eladott áruért a vevı magyar 
határparitáson forintban fizet vagy fizetne. 
A forintértéket a devizaértéknek az áru vámkezelését megelızı hónap utolsó elıtti szerdá-
ján jegyzett és azon a napon vagy másnap közzétett devizaárfolyam alkalmazásával kell át-
számítani a 2454/93/EGK bizottsági rendelet 169., 170. és 171. cikkének figyelembevéte-
lével. 
 
1. Közösségi áru fizetési kötelezettséggel történı kivitele esetén a statisztikai érték alapja a 

gyártelepi ár, amelyhez hozzá kell adni a biztosítási költségeket, valamint az államhatá-
rig felmerülı vagy kalkulált fuvarköltséget (az azonos szállítási módnál szokásos tarifa 
szerint számítva). A statisztikai érték nem tartalmazhatja az államhatáron túli költsége-
ket.  

2. Aktív feldolgozás felfüggesztı eljárásból kiszállításra kerülı, megváltozott állagú vég-
termék - a vámraktárban, nem bérmunkaszerzıdés keretében gyártott végtermék kivéte-
lével - újrakivitele esetén, a kiszállításra kerülı áru teljes (bruttó) értékét kell feltüntetni, 
amely tartalmazza:  
a) a feldolgozáshoz behozott nem közösségi áru statisztikai értékét,  
b) a Magyarországon hozzáadott anyag és alkatrész árát,  
c) a feldolgozás, illetve a javítás díját, 
d) a Magyarországon felmerült (hozzáadott) fuvar- és biztosítási költség(ek)et.  
Ha a c) pontban említett feldolgozási díjat a címzett/vevı a feldolgozáshoz behozott 
anyag és/vagy az elıállított végtermék bizonyos hányadával egyenlíti ki, akkor a Ma-
gyarországon maradt anyag és/vagy végtermék értékét kell figyelembe venni. 
Helyettesítı áru felhasználásával elıállított végtermék esetén a helyettesített áru statisz-
tikai értékét kell figyelembe venni. 

3. Aktív feldolgozás, vámfelügyelet melletti feldolgozás maradékának kiszállításakor a 
kimunkált statisztikai értéket, hulladék és melléktermék kiszállításánál annak becsült ér-
tékét kell feltüntetni. 

4. Az áru változatlan állapotban történı újrakivitele esetén a behozatalkor kimunkált sta-
tisztikai értéket kell feltüntetni.  

5. Ellenérték nélküli kiszállítás esetén azt a forintértéket kell feltüntetni, amely egymástól 
független szerzıdı felek között hasonló jellegő exportügylet során kerülne feltüntetésre. 

6. Külföldi tulajdonát is tartalmazó áru kivitele esetén a statisztikai értéket úgy kell megál-
lapítani, hogy az áru statisztikai értéke a térítésmentesen rendelkezésre bocsátott áru(k) / 
áru(k) statisztikai értékét is tartalmazza. 

7. Adatfeldolgozó berendezéshez való használatra szolgáló adatokat, utasításokat (szoftver) 
tartalmazó hordozóeszköz kivitele esetén az adatok, utasítások és a hordozó együttes fo-
rintértékét kell feltüntetni. (Tehát az áruért fizetett teljes értéket.) 

8. Pénzügyi lízingszerzıdés keretében kiszállított áruk esetén az áru kamattal csökkentett 
értékét, bérleti szerzıdés keretében kiszállított áru esetén az áru bérleti díj nélküli érté-
két kell feltüntetni. 
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47. Fizetend ı terhek kiszámítása:  
Meg kell adni az alkalmazandó teher alapját (érték,  tömeg, vagy egyéb). 
Szükség esetén az  egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti 
megfelel ı közösségi kód alkalmazásával az egyes sorokban a k övetkez ı 
adatokat kell megadni:  

– alkalmazandó teher típusa, 
– a kiszabás alapja, 
– az alkalmazandó teher mértéke, 
– a fizetend ı teher összege, 
– a választott fizetési mód (F.M.).  

 
48. Halasztott fizetés:  

Ahol alkalmazandó, ott be kell írni a vonatkozó eng edély hivatkozási adatait. 
A halasztott fizetés itt mind a vámok halasztott fi zetésére, mind pedig az 
adófelfüggesztésre vonatkozik.  

 
49. Raktár megjelölése:  

Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti  megfelel ı közös-
ségi kód használatával meg kell jelölni a raktár az onosító számát (megjelölé-
sét). 

 
50. Fıkötelezett:  

Ebbe a rovatba a f ıkötelezett teljes nevét, illetve cégnevét és címét,  valamint 
az EORI-számát kell feltüntetni.  Amennyiben alkalmazható, írja be a f ıkötele-
zett nevében aláírásra jogosult meghatalmazott képv iselı teljes nevét, ill. 
cégnevét.  
A számítógépes rendszerek alkalmazásáról elfogadásr a kerül ı külön rendel-
kezések értelmében az érintett személy eredeti, kéz zel írt aláírásának azon a 
példányon kell szerepelnie, amely az indító vámhiva talban marad. Amennyi-
ben a fıkötelezett jogi személy, az aláírónak az aláírása m ellett a teljes nevét 
és tisztségét ill. beosztását is fel kell tüntetnie . 
 
Kivitel esetén a nyilatkozattevı vagy annak képviselıje megadhatja egy, a kiléptetı vám-
hivatal illetékességi területén letelepedett személy nevét, ill. cégnevét és címét, akinek az 
említett vámhivatal által záradékolt nyilatkozat 3. példánya átadható. 

 
51. Tervezett átléptet ı vámhivatalok (és országok):  

Be kell írni azon EFTA-országok tervezett beléptet ı vámhivatalainak kódját, 
amelyeken az áru áthalad, és azt a beléptet ı vámhivatalt, amelyben az áruk 
újra belépnek a Közösség vámterületére, miután egy EFTA-ország területén 
áthaladtak, vagy amennyiben a szállítmány nem a Köz össég vagy egy EFTA-
ország területén halad át, annak a kiléptet ı vámhivatalnak a nevét, ahol az 
áru elhagyja a Közösség területét, és annak a belép tetı vámhivatalnak a ne-
vét, ahol az áru újra belép a Közösség területére. 

 

A TAXUD honlapján található megfelel ı közösségi kód alkalmazásával jelölje 
meg a vonatkozó vámhivatalokat 5. 

 

                                                 
5 A kódok jelenleg a http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/hu/csrdquer.htm címen érhetık el. 
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52. Biztosíték:  
Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti megfelel ı közös-
ségi kód alkalmazásával adja meg m ővelethez igénybe vett kezesség vagy 
biztosíték-nyújtás alóli mentesség típusát és adott  esetben a kezességi ta-
núsítvány, a tanúsítvány a biztosítéknyújtás alóli mentességr ıl vagy az  
egyedi garanciajegy számát és a kezességnyújtás hel ye szerinti hivatalt. 
Amennyiben egy összkezesség, biztosítéknyújtás alól i mentesség vagy 
egyedi kezesség nem érvényes az EFTA-országok minde gyikében, a „nem 
érvényes” résznél adja meg az érintett EFTA országo knak az egységes vámok-
mányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti közösségi kódját. 

 
53. Rendeltetési vámhivatal (és ország):  

Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti megfelel ı kód al-
kalmazásával meg kell adni azt a vámhivatalt, ahol a közösségi árutovábbí-
tás lezárása céljából az árukat be kell mutatni.  

 
54. Hely és dátum, a nyilatkozattev ı/képvisel ı aláírása és neve:  

A számítógépes rendszerek alkalmazásáról elfogadásr a kerül ı külön rendel-
kezések értelmében az érintett személy eredeti, kéz zel írt aláírásának, amely 
mellett a teljes nevét is fel kell tüntetni, azon a  példányon kell szerepelnie, 
amely a feladó/kiviteli vámhivatalban marad. Amenny iben az illet ı jogi sze-
mély, az aláírónak az aláírása mellett a teljes nev ét és tisztségét ill. beosztá-
sát is fel kell tüntetnie. 
Amennyiben az árunyilatkozat adatainak benyújtása CD-n történik és a programot vala-
mely szoftverház készítette, akkor ebben rovatban meg kell adni a szoftverház nevét is.  
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B. ALAKISÁGOK A SZÁLLÍTÁS ALATT 

 
 
Az árukat kísér ı egységes vámokmány példányaira bizonyos adatokat r á kell 
vezetni a között a két id ıpont között, amikor az áruk elhagyják a kiviteli és /vagy 
indító vámhivatalt, és amikor megérkeznek a rendelt etési vámhivatalba. Ezek 
az adatok a szállítási m őveletet érintik, és annak a fuvarozónak kell azokat  az 
okmányra vezetni a szállítási m ővelet során, aki azért a szállítóeszközért fele-
lıs, amelyre az árukat közvetlenül berakodták. Az ada tok olvasható kézírással 
is beírhatók; ebben az esetben a nyomtatványt tintá val és nyomtatott nagybe-
tőkkel kell kitölteni. 
 
 
Ezek az adatok, amelyek csak a 4. és 5. példányokon , illetve az árutovábbítási kísérı 
okmányok A és B példányain jelennek meg, a következ ı rovatokat érintik: 
 
— Átrakodás: az 55. rovatot kell használni. 
 
55. Átrakodások:  

E rovat els ı három sorát a fuvarozónak kell kitöltenie, amennyi ben az adott 
árutovábbítási m ővelet során az árukat az egyik szállítóeszközr ıl átrakodják 
egy másikra, vagy egyik szállítótartályból/konténer bıl a másikba. 
A fuvarozó nem végezheti el az áruk átrakodását azo n tagállamnak az illeté-
kes vámhatóságának az el ızetes engedélye nélkül, ahol az átrakodást végre 
kívánja hajtani. 
Amennyiben a hatóságok úgy találják, hogy az árutov ábbítási m ővelet a 
szokásos módon folytatódhat, az esetleg szükséges i ntézkedések megtételét 
követ ıen záradékolják az árutovábbítási nyilatkozat 4. és  5. példányát, illetve 
a Továbbítási Kísér ı okmányok A és B példányait.  

 
— Egyéb esemény: Ki kell tölteni az 56. rovatot. 
 
56. A szállítás alatt el ıforduló egyéb események:  

A közösségi árutovábbítási eljárásban foglalt kötel ezettségeknek megfelel ı-
en kell kitölteni ezt a rovatot. 
Ha az árukat félpótkocsira rakták, és csak a vontat ót cserélik le az úton (az 
áruk kezelése vagy átrakodása nélkül), ebbe a rovat ba kell feltüntetni az új 
vontató rendszámát. Ilyen esetekben nem szükséges a z illetékes hatóságok 
láttamozása. 
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C. SZABAD FORGALOMBA BOCSÁTÁSRA, AKTÍV FELDOLGOZÁSR A, 

IDEIGLENES BEHOZATALRA, VÁMFELÜGYELET MELLETTI 
FELDOLGOZÁSRA, VÁMRAKTÁROZÁSRA ÉS II. TÍPUSÚ ELLEN İRZÉS ALÁ 

TARTOZÓ VÁMSZABADTERÜLETRE TÖRTÉN İ BETÁROLÁSRA VONATKOZÓ 
ALAKISÁGOK 

 
 

1. Nyilatkozat:  
Az elsı alrovatba írja be az  egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéké-
ben szerepl ı megfelel ı közösségi kódot. A második alrovatba írja be az egy-
séges vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzékében szerepl ı megfelel ı nyilatko-
zattípus kódot. 

 
2. Feladó/export ır:  

Az áruk Közösségbe történ ı behozatala el ıtti utolsó eladójának teljes nevét, 
ill. cégnevét és pontos címét kell beírni.  

 
3. Nyomtatványok:  

Írja be az aktuális nyomtatványgarnitúra számát a f elhasznált nyomtatvány-
garnitúrák és pótlapok teljes számához viszonyítva.  Ha például egy IM nyom-
tatványról és két IM/c nyomtatványról van szó, az I M nyomtatványon „1/3”-at 
írjon a rovatba, az els ı IM/c nyomtatványon „2/3”a-t, a második IM/c nyom-
tatványon pedig „3/3”a-t. 

 
4. Rakományjegyzék:   

Számjeggyel írja be az esetleg csatolt rakományjegy zékek számát vagy az il-
letékes hatóság által jóváhagyott, kereskedelmi áru jegyzékek darabszámát. 

 
5. Tételszám :  

Ebben a rovatban a felhasznált nyomtatványokon és p ótlapokon (vagy ra-
komány-, vagy egyéb kereskedelmi árujegyzékeken) be jelentett összes tétel 
számát kell feltüntetni. A megadott számnak meg kel l felelnie a kitöltend ı 31. 
rovatok számának. 

 
6. Összes csomag száma : 

Adja meg az adott szállítmányt alkotó csomagok telj es számát. 
Például, ha a küldemény 4 láda, 3 zsák és 5 hordó árut tartalmaz, akkor "12"-t kell beírni. 
Ömlesztett vagy csomagolatlan árunál, továbbá kiegészítı árunyilatkozaton - tőzifa, szén, 
vasérc, gabona stb. - nem kell kitölteni. 

 
7. Hivatkozási szám : 

A rovatban azt a kereskedelmi hivatkozási számot ke ll megadni, amelyet az 
érintett személy rendelt az adott szállítmányhoz. E z a szám a Unique 
consignment reference number (UCR )6 (egyedi szállítmányhivatkozási szám) 
alapján is képezhet ı. 

 

                                                 
6  A Vámegyüttm őködési Tanács ajánlása az egyedi szállítmányhivatko zási szám (UCR) vám-

célokra történ ı felhasználásáról (2001. június 30.)  
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8. Címzett:  
Ebbe a rovatba az EORI-számot kell feltüntetni. Ha a címzett nem rendelkezik 
EORI-számmal, a vámigazgatás az adott nyilatkozat c éljából eseti számot 
adhat ki részére. A magyar vámigazgatás eseti számként indokolt esetben a VPID szá-
mot használja. 
 
Adja meg az érintett személy teljes nevét, ill. cég nevét és címét. 
Az Nr. jelzés után a címzett EORI-számát (eseti számként indokolt esetben VPID számát) 
kell feltüntetni. 

 
12. rovat: Értékre vonatkozó adatok  

Ebben a rovatban az értékre vonatkozó adatokat kell  megadni, pl. annak az 
engedélynek a hivatkozási számát, amely alapján a v ámhatóság eltekinthet a 
vámértékbevallás (D.V.1. nyomtatvány) valamennyi vá máru-nyilatkozathoz 
elıírt benyújtásától, vagy a korrekció adatait. 

 
14. Nyilatkozattev ı/Képvisel ı: 

Ebbe a rovatba az EORI-számot kell feltüntetni. Ha a nyilatkozattev ı vagy 
képvisel ı nem rendelkezik EORI-számmal, a vámigazgatás az ad ott nyilatko-
zat céljából eseti számot adhat ki részére. A magyar vámigazgatás eseti számként 
indokolt esetben a VPID számot használja. 
Ha a bejelent ı azonos a címzettel, a „címzett” szót, különben a bejelentı vagy 
képviselı teljes nevét és címét, a „Szám:” jelzés után az EORI-számát (eseti számként in-
dokolt esetben VPID számát) kell beírni. A bejelent ı vagy a képvisel ı jogállását az 
egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzékében szereplı megfelel ı kód fel-
tüntetésével kell meghatározni. 

 
15. Feladó/kiviteli ország:  

Ha valamely közbens ı országban nem történt a szállítással össze nem füg gı 
útmegszakítás vagy jogcselekmény, a 15/a rovatba an nak az országnak az 
egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti közösségi kódját kell 
beírni, ahonnan az árut el ıször feladták a behozatali tagállamba. Ilyen út-
megszakítás vagy jogcselekmény esetén az utolsó köz bensı országot kell 
Indító/kiléptet ı országnak tekinteni. 

 
17/a, b. Rendeltetési ország:  

Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti megfelel ı kód 
használatával a 17/a rovatban jelölje meg az áruk a  behozatal id ıpontjában 
ismert utolsó rendeltetési országának kódját. 

 
18. A szállítóeszköz azonosítója és honossága érkez éskor:  

Ebbe a rovatba írja be annak a szállítóeszköznek az  azonosítóját és honosságát 
az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzékében szereplı megfelelı kód 
használatával, amelyre az árukat közvetlenül berakodták, amikor az árukat be-
mutatják azon vámhivatalnál, ahol a rendeltetési al akiságok végrehajtására 
sor kerül. Ha különböz ı rendszámú vontatót és pótkocsit alkalmaznak, a 
vontató és a pótkocsi rendszámát egyaránt fel kell tüntetni, a vontató honossá-
gának megjelölésével. 
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A szóban forgó szállítóeszközt ıl függ ıen a következ ı azonosításra szolgáló 
adatokat lehet beírni: 

 
Szállítóeszköz  Azonosítási mód  

Tengeri és belvízi száll ítás Hajó neve  
Légi szállítás  Járatszám és dátum (ha a járatnak nincs sz á-

ma, a légi járm ő azonosítási számát kell beírni) 
Közúti száll ítás Rendszám  
Vasúti szállítás  Vagonszám  
 
Amennyiben a szállítóeszköz rendszáma és/vagy honossága az EV benyújtásának idıpont-
jában nem ismert, akkor ezen rovat elsı alrovatába 0-t, a második alrovatába a QU kódot 
kell beírni.  

 
19. Szállítótartály/Konténer:  

Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzékében szerepl ı megfelel ı kód 
beírásával meg kell jelölni Közösség küls ı határának átlépésekor fennálló 
állapotot.  

 
20. Szállítási feltételek:  

Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti megfelel ı közös-
ségi kódok és jelölések alkalmazásával a kereskedel mi szerz ıdésben foglalt 
feltételekr ıl kell tájékoztatást adni. 
A második alrovatban szövegesen kell feltüntetni a paritás helyét. 

 
21. A határon átlép ı tényleges szállítóeszköz azonosítója és honossága:   

Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti megfelel ı közös-
ségi kód alkalmazásával fel kell tüntetni a Közössé g küls ı határát átlép ı, 
tényleges szállítóeszközök honosságát. Kombinált sz állítás esetében, vagy 
ha több szállítóeszközt alkalmaznak, tényleges szál lítóeszköznek az a szállí-
tóeszköz min ısül, amely a hajtóm ővet szolgáltatja a teljes összetételhez. 
Például, ha egy tengerjáró hajón lév ı teherautóról van szó, akkor a hajó a 
tényleges szállítóeszköz; ha egy vontatóról és egy pótkocsiról van szó, ak-
kor a vontató a tényleges szállítóeszköz. 
A megfelelı szállítóeszköztıl függıen a következı azonosításra szolgáló adatokat lehet be-
írni:  

 
Szállítóeszköz Azonosítási mód 

Tengeri és belvízi szállítás Hajó neve 
Légi szállítás Járatszám és dátum (ha a járatnak nincs száma, a légi 

jármő azonosítási számát kell beírni) 
Közúti szállítás Rendszám 
Vasúti szállítás Vagonszám 

 
Amennyiben a szállítóeszköz rendszáma és/vagy honossága az EV benyújtásának idıpont-
jában nem ismert, akkor ezen rovat elsı alrovatába 0-t, a második alrovatába a QU kódot 
kell beírni.  
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22. A számlán feltüntetett pénznem és teljes összeg :  
Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzékében szereplı megfelel ı kód 
használatával az els ı alrovatban meg kell jelölni azt a pénznemet, amely en a 
számlát kiállították. 
A második alrovatba az összes bejelentett áru száml án feltüntetett árát kell 
beírni. (Valamennyi értékrovatba 17 egész és további három tizedes szám tőntethetı fel és 
a tizedes elválasztó pont vagy vesszı lehet.)  

 
23. Átváltási árfolyam:  

Ebben a rovatban a számla pénzneme és Magyarország hivatalos pénzneme 
közti érvényben lév ı átváltási árfolyamot kell megadni, ha a havi átváltási árfo-
lyamszabályok nem érvényesek. 
(A 2454/93/EGK bizottsági rendelete 168-172. cikke szerint.) 

 
24. Az ügylet típusa:  

Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti megfelel ı közös-
ségi kódok és jelölések alkalmazásával adja meg a v onatkozó ügylet típusát 
két karakter hosszúságban. 

 
25. Fuvarozási mód a határon:  

Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti megfelel ı közös-
ségi kód alkalmazásával írja be annak a tényleges s zállítóeszköznek megfe-
lelı szállítási módot, amellyel az áruk beléptek a Közö sség vámterületére. 

 
26. Fuvarozási mód belföldön:  

Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti megfelel ı közös-
ségi kód alkalmazásával írja be az érkezéskori szál lítási módot. 

 
29. Beléptet ı vámhivatal:   

Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerint képzett megfelel ı kö-
zösségi kód alkalmazásával meg kell jelölni azt a v ámhivatalt, amelynél az 
áruk beléptek a Közösség vámterületére. 

 
30. Az áruk tárolási helye:  

Azt a pontos helyet kell beírni, ahol az áruvizsgál at elvégezhet ı. 
 
31. Csomagok és árumegnevezés, jelek és számok – sz állítótartály/konténer 
száma - mennyiség és fajta:  

Ebbe a rovatban fel kell tüntetni a csomagok jeleit , számát, mennyiségét és 
fajtáját vagy ömlesztett áruk esetén a nyilatkozatt al bejelentett áruk számát, 
az azonosításukhoz szükséges adatokkal együtt. Az á rumegnevezés a ke-
reskedelemben szokásos megnevezést jelenti. Nem-köz össégi áruk A, B, C, 
E vagy F típusú vámraktárba tárolás kivételével a m egnevezésnek olyan 
pontosnak kell lennie, hogy lehetséges legyen az ár uk azonnali és egyértel-
mő azonosítása és besorolása.  Ennek a rovatnak tartalmaznia kell továbbá a 
bármely különös jogi szabályozás  [pl. általános forgalmi adó (áfa), jövedéki adók] 
által elıírt adatokat. Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti 
megfelel ı közösségi kóddal meg kell jelölni a csomagok fajtá ját .  
Személygépkocsi és / vagy lakóautó esetében fel kell tüntetni a környezetvédelmi kategó-
riát, valamint a motor- és az alvázszámot. 
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Itt kell feltüntetni az áru kereskedelmi / elszámoló mennyiségi egységben, vámkontingens / 
vámplafon esetén a vámkontingens / vámplafon mennyiségi egységében meghatározott 
mennyiségét, a mennyiségi egységet 

7, valamint a termékismertetıt a következı adatokkal: 
gyártmány, típus, felszereltség, évjárat, környezetvédelmi osztály, alvázszám, motorszám, 
gyári szám, bérmunka maradéka, hulladéka, mellékterméke. 
Kiegészítı árunyilatkozat benyújtás esetén – a 32. rovat alatt – be kell írni az adott tétel-
sorban szereplı áru egyszerősített árunyilatkozat elfogadásának, illetve a helyi vámkezelés 
nyilvántartásba vételének dátumát EEEE-HH-NN formában (például 2004. május 01. ese-
tén 20040501). 
Szállítótartály/konténer használata esetén azok azo nosító jeleit ebben a ro-
vatban kell feltüntetni. 
A fenti adatokat az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szereplı mintá-
nak megfelelı elrendezésben kell feltüntetni. 
Amennyiben konténerszámból, alvázszámból vagy gyári számból/motorszámból egynél 
többet kell feltüntetni, vagy egyéb, ebben a rovatban feltüntetendı adatból (pl. a csomagok 
jele) annyit kell feltüntetni, amennyi számára nincs elég hely ebben a rovatban, akkor az 
adat helyére a „különféle” kifejezést kell feltüntetni és az adatokat az 1. számú melléklet-
ben szereplı okmányon kell benyújtani. 

 
32. Tételsorszám:  

Az 5. rovatra vonatkozó útmutatásban leírtak szerin t adja meg az aktuális té-
tel számát a nyomtatványokon és a pótlapokon bejele ntett összes tételsor 
számához viszonyítva. 

 
33. Vámtarifaszám:  

Adja meg a szóban forgó tételre vonatkozó megfelel ı vámtarifaszámot az 
egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzékében foglaltak szerint.  

 
34. Származási ország kódja:  

A 34/a rovatba a Vámkódex II. Címében meghatározott ak szerinti származási 
ország az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzékében szerepl ı közös-
ségi kódját kell beírni. Annak érdekében azonban, hogy a Közösség és Svájc között 
1972-ben megkötött megállapodás szerint Svájcból kedvezményes közösségi származást 
igazoló okmány fedezete mellett importált termékek részesülhessenek a kedvezményes el-
bánásban, a szabad forgalomba helyezés érdekében benyújtott árunyilatkozaton Svájcra, 
ill. Liechtensteinre kell hivatkozni a „CH”, ill. a LI kódok alkalmazásával, a Közösségre, 
mint származási országra történı hivatkozás helyett. (Ebben az esetben az árunyilatkozat 
36. rovatában a „300”-as kódot kell feltüntetni.) 

 
 
 

                                                 
7  Amennyiben az igényelt kontingens vagy vámplafon mennyiségi egység („IGMEGYS”) EUR-ban van 

feltüntetve, az igényelt kontingens vagy vámplafon mennyiség („IGME”) meghatározása a következıkép-
pen történik: 
A 22. rovatban feltüntetett értéket, a Vámkódex 35. cikke és a 2454/93/EGK bizottsági rendelet 169-171. 
cikkeiben meghatározott árfolyamon forintra át kell számítani és ezt a forint összeget, a Vámkódex 18. 
cikk (2) bekezdése szerinti árfolyamon számított euró értékre kell átváltani. Ezt az euró értéket kell a 31/I. 
rovatban  „IGME”-ként feltüntetni. 
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35. Bruttó tömeg (kg):  
Kilogrammban kifejezve adja meg az árunyilatkozaton feltüntetett valamennyi áru bruttó 
tömegét. A bruttó tömeg az áruk teljes tömegét jelenti a csomagolással együtt, kivéve a 
szállítótartályokat és egyéb szállítóberendezéseket. Amennyiben az EV több tételsorból 
áll, az összes bruttó tömeget csak az elsı 35. rovatba kell beírni, a többi 35. rovatot üresen 
kell hagyni.  

 
Az 1 kg-ot meghaladó bruttó tömeg esetén a mértékeg ység (kg) tört része az 
alábbiak szerint kerekíthet ı: 
-0.001-tıl 0.499-ig le kell kerekíteni a legközelebbi egész számig; 
-0.5-tıl 0.999-ig fel kell kerekíteni a legközelebbi egész  számig. 
Ha a bruttó tömeg kevesebb, mint 1kg, akkor 0.xyz-k ént kell bejegyezni. (pl.: 
0.654, ha a csomag 654 gramm) 

 
36. Preferencia :  

Ez a rovat az áruk tarifális elbánásáról tartalmaz adatokat. Ha használata kö-
telezı, akkor is ki kell tölteni, ha nem kérelmeznek kedv ezményes elbánást. 
Azonban a Közösség vámterületének olyan részei közö tti áruforgalomban, 
amelyek közül az egyikre a 77/388/EGK tanácsi irány elv rendelkezései alkal-
mazandók, míg a másikra ezek a rendelkezések nem al kalmazandók, illetve a 
vámterület olyan részei közötti kereskedelem vonatk ozásában, amelyekre a 
fenti rendelkezések nem vonatkoznak, ezt a rovatot tilos kitölteni. E rovatba 
az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti megfelel ı közös-
ségi kódot kell beírni. 
A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjának C so rozatában rendszeresen 
közzéteszi az ebben az esetben alkalmazandó kódok k ombinációs lehet ısé-
geit tartalmazó listát a szükséges példákkal és mag yarázatokkal együtt. 

 
37. Eljárás:   

Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti megfelel ı közös-
ségi kód alkalmazásával fel kell tüntetni azt az el járást, amelyre az árukat be-
jelentették.  Az árunyilatkozat tételsoraiban az eljáráskódoknak egyezniük kell.  

 
38. Nettó tömeg (kg):  

Kilogrammban kifejezve adja meg a vonatkozó 31. rov atban megnevezett 
áruk nettó tömegét. A nettó tömeg az áruk tömege cs omagolás nélkül. 

 
39. Kontingens:   

Itt kell feltüntetni az automatikus kiosztási rendszerben kezelt vámkontingens rendelés 
számát. 
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40. Győjtı vámáru-nyilatkozat/el ıokmány:  

Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti közösségi kódok 
alkalmazásával adja meg a Magyarországon használt gy őjtı vámáru-nyilatkozat 
vagy bármely megel ızı eljárásra vonatkozó okmány azonosító adatait. 
Amennyiben egynél több hivatkozást kell megadni, a rovatba a „különféle” kifejezést kell 
feltüntetni, és a szóban forgó hivatkozások listáját az 1. számú melléklet szerinti okmányon 
kell benyújtani. 

 
41. Kiegészít ı mértékegység:  

Ahol szükséges, be kell írni a kérdéses tétel menny iségét az 
árunómenklatúrában feltüntetett egységben kifejezve . 
A kiegészítı mértékegység megadása csak akkor kötelezı, ha a TARIC azt elıírja (110-es 
intézkedés típus). 

 
42. Tételsor ára:  

Adja meg az adott tételsorban megnevezett árucikkek  árát a 22/1. rovatban jel-
zett devizanemben. 
a) Ellenszolgáltatás nélküli behozatalnál a vám alapjául szolgáló értéket kell feltüntetni. 

b) Adatfeldolgozó berendezéshez való használatra behozott adatokat vagy utasításokat tar-
talmazó hordozóeszközök szabad forgalomba bocsátása esetén a hordozóeszköz vámér-
tékét kell feltüntetni.  

c) Aktív feldolgozás címen vámkezelt áru hulladéka, szabad forgalomba bocsátása esetén 
a vám alapját kell feltüntetni.  

d) Importárut is tartalmazó tértiáru esetén az importáru értékét kell feltüntetni.  

e) Vámfelügyelet melletti feldolgozás végtermékének vámkezelése esetén a bejelentı vá-
laszthatja a Vámkódex 30. cikk (2) bekezdésének a), b) vagy c) pontjában hivatkozott 
bármelyik módszert, vagy az importáru vámértékét, a feldolgozási költségekkel növelve. 
A feldolgozási költségek a feldolgozott termék elıállítása során felmerülı összes költ-
ség, beleértve az általános költségeket és bármely felhasznált közösségi áru értékét.  

f) Tértiáru, illetve ideiglenes kivitelbıl változatlan állapotban visszaérkezett áru esetében 
a kivitelkor bejelentett statisztikai értéket kell feltüntetni.  

g) Ha az árun a vámraktározás vámeljárás alatt szokásos kezelést végeztek és a szokásos 
kezelés értékét a vámraktárt felügyelı vámhivatal az INF 8 adatlapon igazolta, úgy a 
szokásos kezelés értékével csökkentett vámértéket kell feltüntetni. 

 
h) Passzív feldolgozásból visszahozott áru esetén a végtermék teljes értékét – azaz a ki-

szállított áru értékének, a feldolgozásért fizetett díjnak és a harmadik országban hozzá-
adott anyag, alkatrész értékének együttes összegét kell feltüntetni.  

 
43. Értékelési mód (É.M.):   

Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti megfelel ı kód al-
kalmazásával adja meg az értékeléshez használt móds zert. 
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44. Különleges megjegyzések/benyújtott okmányok/iga zolások és engedélyek:  
Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti megfelel ı kódok 
alkalmazásával meg kell jelölni az alkalmazandó kül önös szabályokban el ıírt 
adatokat, valamint a vámáru-nyilatkozat alátámasztá sára benyújtott okmá-
nyok hivatkozási adatait, beleértve a T5 ellen ırzı példányok sorszámát. 
 
A „K.M. kód” (Különleges megjegyzés) alrovat haszná lata tilos. 
 
Amennyiben a vámraktározási eljárás alá vonásra irá nyuló nyilatkozatot más 
vámhivatalban nyújtják be, mint a felügyeletet ellá tó vámhivatal, be kell írni a 
felügyeletet ellátó vámhivatal teljes nevét és telj es címét. 
Az okmánykódok mellett fel kell tüntetni az okmány azonosító számát, kiállító ország kód-
ját, kiállításának dátumát („K” jelöléssel, például K-2004-02-06), engedély esetén az érvé-
nyesség kezdı és – ha van, akkor - lejárati dátumát („EK” és „EL” jelöléssel, például EK-
2004-05-01, EL-2004-12-31).  
Ebben a rovatban kell feltüntetni az átmeneti megırzés nyilvántartási számát. Ha a bejelen-
tı a nyilvántartási számról még nem kapott értesítést, akkor a vám elé állítási tételszámot 
(NCTS/MRN vagy VÁMREG azonosítót) kell feltüntetni 
Abban az esetben, ha több átmeneti megırzésben lévı szállítmányt teljes egészében egy 
árunyilatkozaton összevontan jelentik be, akkor a nyilvántartási számokat az árunyilatko-
zathoz csatolt listán kell feltüntetni. 
Ha a rovat nem elegendı a csatolt engedélyek, okmányok és / vagy igazolások feltüntetésé-
re, akkor „különféle okmányok” jelölést kell feltüntetni, és az azokra vonatkozó adatokat 
tartalmazó listát csatolni kell az árunyilatkozathoz. 
Itt kell feltüntetni a vámplafon tárgyát képezı áruk esetében a vámplafon rendelési számát. 
Amennyiben egyféle adatból egynél többet kell feltüntetni, akkor az adat helyére a külön-
féle kifejezést kell írni, és az adatokat az 1. számú mellékletben szereplı okmányon kell 
benyújtani. 

 
45. Korrekció:  

Ebbe a rovatba a Vámkódex 32. cikkében meghatározott vámértéknövelı tényezıket (fu-
vardíj, biztosítási díj stb.) kell beírni összevontan, forintra átszámítva egész számra kere-
kítve, amennyiben azok a 22. vagy 42. rovatban nem kerültek feltüntetésre a vámkezelendı 
áru vámértékének részeként.  
Több tételsor esetén a fuvardíjat és/vagy a biztosítási, anyagmozgatási költségeket a tétel-
sorok között a felmerülés arányában kell megosztani. 

 
46. Statisztikai érték:  

A statisztikai érték az az érték, amelyet a harmadik országból megvásárolt áruért magyar 
határparitáson számítva a vevı forintban kifejezve ténylegesen fizet, vagy fizetne. 
1. Passzív feldolgozásból harmadik országból vagy vámszabad területi feldolgozásból visz-

szahozott áru esetén a visszaszállított áru teljes (bruttó) értékét kell beírni, amely tartal-
mazza:  
a) a megváltozott, feldolgozott állapotban visszahozott áru kiszállításkor bejelentett sta-

tisztikai értéket,  
b) a harmadik országban hozzáadott külföldi anyag és alkatrész árát,  
c) a bérmunka, illetve a javítás értékét,  
d) a harmadik országban felmerült fuvar- és biztosítási, anyagmozgatási költségeket. 
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A passzív feldolgozás maradékának behozatalakor a kivitelkor bejelentett statisztikai 
értéket, a hulladék, melléktermék behozatalánál annak becsült statisztikai értéket kell 
közölni. 

2. Az áru változatlan állapotban történı újrabehozatala esetén a kiviteli vámkezeléskor be-
jelentett statisztikai értéket kell közölni.  

3. Ellenszolgáltatás nélküli behozatal esetén az az érték, amely az egymástól független 
szerzıdı felek között, hasonló jellegő import ügylet során bejelentésre kerülne. 

4. Adatfeldolgozó berendezéshez való használatra behozott adatokat, utasításokat tartalma-
zó (szoftver) hordozóeszköz szabad forgalomba bocsátása esetén az adatok, utasítások 
és a hordozóeszköz együttes értékét kell beírni. (Tehát az áruért fizetett teljes értéket.) 

5. Pénzügyi lízingszerzıdés keretében behozott áru esetén az áru kamatokat nem tartalma-
zó határparitásos értékét, bérleti szerzıdés esetén az áru bérleti díját nem tartalmazó ha-
tárparitásos értékét kell beírni. 

A forintértéket a devizaértéknek az áru vámkezelését megelızı hónap utolsó elıtti szerdá-
ján jegyzett és azon a napon vagy másnap közzétett devizaárfolyam alkalmazásával kell át-
számítani a 2454/93/EGK bizottsági rendelet 169., 170. és 171. cikkének figyelembevéte-
lével. 
Ha a vámkezelés idıpontjában a statisztikai érték nem ismert, akkor azt becsléssel kell 
megállapítani. Ebben az esetben a beírt összeg után "B" (becsült) betőt kell írni. A becslés 
során olyan forintértéket kell megállapítani, amely egymástól független szerzıdı felek kö-
zött, hasonló jellegő importügylet során bejelentésre kerülne. 

 
47. Fizetend ı terhek kiszámítása:  

Meg kell adni az alkalmazandó adó alapját (érték, t ömeg, vagy egyéb).  
Cigaretta szabad forgalomba bocsátása esetén a különbözı kiskereskedelmi áru termékeket 
külön tételsorban kell feltüntetni. Szükség esetén az  egységes vámokmányon alkalma-
zandó kódok jegyzéke szerinti megfelel ı közösségi kód alkalmazásával az egyes 
sorokban a következ ı adatokat kell megadni:  

– alkalmazandó közteher típusa  (pl. jövedéki adó), 
– a kiszabás alapja , 
– a számított teher összege (passzív feldolgozást követı újrabehozatal esetén, 

vagy ha környezetvédelmi termékdíjat kell fizetni), 
– a választott fizetési mód (F.M.) . 

 
 „A kiszabás alapja” és az „Összeg” oszlopokban csak a nemzeti vámteher kódok esetében 
kell a szükséges adatokat feltüntetni. „A kiszabás alapja” oszlopban kell továbbá az áfa-alap 
növelı tényezıket (pl.: fuvar, szoftver ára, stb.) feltüntetni. A „Tétel” oszlopot minden eset-
ben üresen kell hagyni.  
 
48. Halasztott fizetés:  

Ahol alkalmazandó, ott be kell írni a vonatkozó eng edély hivatkozási adatait. 
A halasztott fizetés itt mind a vámok halasztott fi zetésére, mind pedig az 
adófelfüggesztésre vonatkozik. 

 
49. Raktár megjelölése:  

Az egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke szerinti megfelel ı közös-
ségi kód használatával kell megjelölni a raktár azo nosítószámát (megjelölé-
sét).  

 
54. Hely és dátum, a nyilatkozattev ı/képvisel ı aláírása és neve:  
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A számítógépes rendszerek alkalmazásáról elfogadásr a kerül ı külön rendel-
kezések értelmében az érintett személy eredeti, kéz zel írt aláírásának, amely 
mellett a teljes nevét is fel kell tüntetni, azon a  példányon kell szerepelnie, 
amely a behozatali vámhivatalban marad. Amennyiben az illet ı jogi személy, 
az aláírónak az aláírása mellett a teljes nevét és tisztségét ill. beosztását is 
fel kell tüntetnie. 
Amennyiben az árunyilatkozat adatainak benyújtása CD-n történik és a programot vala-
mely szoftverház készítette, akkor ebben rovatban meg kell adni a szoftverház nevét is.  
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III. CÍM 

 
A PÓTLAPOKRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK 

 
 

A. Pótlapokat csak abban az esetben kell alkalmazni , amennyiben a vámáru-
nyilatkozat egynél több tételre vonatkozik (vö. 5. rovat). Ezeket az IM, EX, illetve 
EU vagy CO nyomtatványokkal együtt kell bemutatni. 

 
 
 

B. Az I. és II. címben foglalt útmutatásokat a pótl apokra is alkalmazni kell. 
 
Azonban: 

— az 1. rovat els ı alrovatának tartalmaznia kell az „IM/c”, az „EX/c” , illetve 
az „EU/c” (vagy adott esetben a „CO/c”) jelöléseket . Ez az alrovat csak 
akkor maradhat üresen, ha:: 
— a nyomtatványt csak közösségi árutovábbítási eljá rásra használják; 

ebben az esetben az érintett árura alkalmazandó köz össégi árutováb-
bítási eljárástól függ ıen az 1. rovat harmadik alrovatában „T1bis”, 
„T2bis”, „T2Fbis” vagy „T2SMbis” jelölést kell alka lmazni; 

— a nyomtatványt kizárólag az áru közösségi helyzet ének igazolására 
használják; ebben az esetben az érintett áru helyze tétıl függ ıen a ro-
vat harmadik alrovatában „T2Lbis”, „T2LFbis” vagy T 2LSMbis” jelö-
lést kell alkalmazni. 

— a 2/8 rovatban csak a nevet és az EORI-számot (eseti számként indokolt esetben VPID 
számát) kell feltüntetni; 

— a 47. rovat „összesítés” részében a felhasznált I M és IM/c, EX és EX/c, il-
letve EU és EU/c (vagy adott esetben (CO és CO/c) n yomtatványok alá 
tartozó összes tétel végs ı összegzését kell megadni. Ezért azt csak az 
IM, EX, illetve EU (vagy adott esetben CO) nyomtatv ányokhoz csatolt 
utolsó IM/c, EX/c, illetve EU/c (vagy adott esetben  CO/c) nyomtatványon 
kell kitölteni az egyes teherfajtánként fizetend ı teljes összeg megadásá-
val.  

 
C. Amennyiben pótlapok alkalmazására kerül sor, 
 

— az összes ki nem töltött 31. rovatot (csomagok és  árumegnevezés) át kell 
húzni a további felhasználás megakadályozása céljáb ól, 

— ha az 1. rovat harmadik alrovata a „T” jelzést ta rtalmazza, a használt áru-
továbbítási nyilatkozaton feltüntetett áru els ı tételének 32. (Tételsor-
szám), 33. (Vámtarifaszám), 35. [Bruttó tömeg (kg)] , 38. [Nettó tömeg 
(kg)], 40. (Gy őjtı vámáru-nyilatkozat/el ıokmány) és a 44. (Különleges 
megjegyzések/ benyújtott okmányok/ igazolások és en gedélyek) rovatát 
át kell húzni, és ezen okmány els ı 31. rovata (csomagok és árumegneve-
zés) nem használható a jelek, a számok, a csomagok mennyisége és faj-
tája vagy az árumegnevezés feltüntetésére. Az ilyen  okmány 31. rovatá-
ban megfelel ıen hivatkozni kell a T1bis, T2bis, T2Fbis vagy T2SM bis jel-
zésekkel ellátott pótlapok számára. 
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1. számú melléklet az egységes vámokmány kitöltési útmutatójához 
 

 

Melléklet a(z) ……………………………… számú egységes vámokmányhoz 
 
(Például ha az adott rovatban több adatot kell feltüntetni az alábbi példa szerint tehetı ez meg 
jelen melléklet alkalmazásával:) 

1. Té-
telsorsz

ám 

2. Rovat 
szám 

3. 
Típus 

4. Kód 5. Adat 6. Kiállí-
tó ország 

7. Kiállítás 
dátuma 

8. Érvényesség 
kezdete vége 

 31 K ISO20 HU1234567
8 

    

 31 S Asz. alvázszám     

 31 S Gysz. gyári szám     

 31 E - egyéb adat 
megadása 

    

 40 X 785 2222     

 40 Y CLE 20040515-5     

 40 Z 821 238544     

 44 B Z031 12345678 DE 20040501 20040501 20041231 

 44 B 1011 23456789 HU 20040324 20040401 20041231 

 44 B 0104 34374379 EG 20040420   

 44 B 0222 NO7214  20040505   

 44 B 0265      

 44 B 0266      

         

         

         

         

         

         

         

 
 
…………………………………………., 200…év……………………hó………..nap  
 _________________________________ 
 kiállító aláírása 
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Kitöltési útmutató 
 
 
A „Melléklet a(z) ………………………………… számú egységes vámokmányhoz” elneve-
zéső okmányt (továbbiakban: Melléklet) akkor kell kitölteni, ha az egységes vámokmány 31., 
40. és / vagy 44. rovatában a szükséges adatok felsorolására nincs lehetıség, és ezért „külön-
féle” bejegyzést alkalmazunk. A Melléklet címében a kipontozott részre az EV 7. rovatában 
szereplı számot kell feltüntetni. 
 
Az egyes rovatokra vonatkozó szabályok: 
1. Tételsorszám: az EV érintett tételsorszámát kell megadni 
2. Rovatszám: 31, 40 vagy 44 számot kell beírni annak megfelelıen, hogy az EV melyik 

rovatához tartoznak az adatok. 
3. Típus: az alábbi típusjelzéseket kell alkalmazni: 

� 31. rovat esetében „K”, ha konténer, „S”, ha gyári vagy alvázszám, ,,E”, 
ha egyéb, a 31. rovatban feltüntetendı adat (pl. a csomagok jele) miatt 
kerül sor a Melléklet kitöltésére. 

� 40. rovat esetében – a 2286/03/EK bizottsági rendelet 38. mellékletével 
összhangban - „X”, „Y” vagy „Z”. 

� 44. rovat esetében „B”, ha engedélyek igazolások és / vagy bizonylatok, 
„A”, ha vámfelügyelet alatt tartás (átmeneti megırzés) azonosítószámai 
miatt kerül sor a Melléklet kitöltésére.  

4. Kód: az alábbi kódszámokat kell beírni: 
� „K” típus esetén ISO20, ISO30 vagy ISO40. 
�  „X”, „Y” vagy „Z” típus esetén a 2286/03/EK bizottsági rendelet 38. 

mellékletének megfelelı kód. 
� „B” típus esetén a benyújtott engedély, igazolás vagy bizonylat TARIC-, 

annak hiányában nemzeti kódja. 
� „A” típus esetén  

� „C” akkor, ha a CDPS rendszer által adott VAMFEL_ID, 
� „M” akkor, ha az NCTS rendszer által adott MRN-azonosító, 
� „V” akkor, ha a VÁMREG rendszer által adott azonosítószám is-

mert 
 

5. Adat: az alábbiak szerint kell kitölteni: 
� „K” típus esetén a konténer száma. 
�  „X”, „Y” vagy „Z” típus esetén MRN-, VAMREG-, CDPS_ID vagy 

egyéb azonosítószám, „Y” esetén a nyilvántartásba vétel dátuma és sor-
száma  

� „B” típus esetén a benyújtott engedély, igazolás vagy bizonylat száma.  
� A” típus és  
� „C” kód esetén a CDPS rendszer által adott VAMFEL_ID, 
� „M” kód esetén az NCTS rendszer által adott MRN-azonosító, 
� „V” kód esetén a VÁMREG rendszer által adott azonosítószám. 

6. Kiállító ország: csak „B” típus esetén a kétbetős országkód feltüntetésével kell kitölteni. 
6-7. rovatok:   csak „B” típus esetén - értelemszerően - kell kitölteni. 
 
A Mellékletet számítógéppel, fénymásolással vagy nyomdai úton elıállított formában lehet 
alkalmazni, kézzel, író- vagy számítógéppel kitölthetı. 
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2. számú melléklet az egységes vámokmány kitöltési útmutatójához 
 

Tájékoztató 
Bulgária és Románia Csatlakozási Okmányának 

 
átmeneti intézkedései alapján igazolt közösségi helyzető áruk 

vám- és vámintézkedések nélküli szabadforgalomba helyezésére vonatkozó 
árunyilatkozat kitöltésérıl és a CDPS-ben történı feldolgozásának szabályairól 

 
 

A címben hivatkozott árukról árunyilatkozat helyes kitöltése és automatikus feldolgozása ér-
dekében az alábbi megszorításokat kell megkövetelni/alkalmazni: 
 
A felsorolt rovatokat ki kell tölteni. A vastagon szedett adatok kötelezıen alkalmazandó 
értékek. 
 
 
Rovat 
száma 

tartalma 

1/1 rovat: A 
1/2 rovat:  A 
2. rovat:  általános szabályok szerint 
3. rovat:  általános szabályok szerint 
4. rovat:  általános szabályok szerint 
5. rovat:  általános szabályok szerint 

6. rovat:  általános szabályok szerint 
8. rovat:  általános szabályok szerint 
14. rovat:  általános szabályok szerint 
15/a rovat:  EU tagállamok közül a 

megfelelı 
17/a. ro-
vat:  

általános szabályok szerint 

18/1. ro-
vat:  

általános szabályok szerint 

19. rovat:  általános szabályok szerint 
20. rovat:  általános szabályok szerint 
21/2. ro-
vat:  

általános szabályok szerint 

22. rovat:  általános szabályok szerint 
23. rovat általános szabályok szerint 
24. rovat:  általános szabályok szerint 
25. rovat:  általános szabályok szerint 

 

 
Rovat 
száma 

tartalma 

26. rovat:  általános szabályok szerint 
29. rovat:  általános szabályok szerint 
30. rovat általános szabályok szerint 
31. rovat:  általános szabályok szerint 
32. rovat:  általános szabályok szerint 
33. rovat:  
 

általános szabályok szerint - 
Nemzeti TARIC kiegészítı 
kód 33/5 rovat: kötelezıen 
kitöltendı a megfelelı kód-
dal (09**, 01**, 04**)  

34/a ro-
vat:  

általános szabályok szerint 

35. rovat:  általános szabályok szerint 
36. rovat:  100 
37. rovat:  40**8CC, 42**8CC, 

45**8CC 
38. rovat:  általános szabályok szerint 
40. rovat:  általános szabályok szerint 
41. rovat:  általános szabályok szerint 
42. rovat:  általános szabályok szerint 
43. rovat:  általános szabályok szerint 
44. rovat:  általános szabályok szerint 
45. rovat:  általános szabályok szerint 
46. rovat:  általános szabályok szerint 
47. rovat:  általános szabályok szerint 
48. rovat:  általános szabályok szerint 
49. rovat:  általános szabályok szerint 
54. rovat:  általános szabályok szerint 

 



A szabadforgalomba helyezés során alkalmazható a Vámkódex 81. cikk rendelkezése, mely az 
alábbi szabályokat határozza meg: "Ha egy szállítmány eltérı tarifális besorolású árukból tevı-
dik össze, és a felszámítható behozatali vámokhoz képest aránytalan munkaterheléssel és költ-
séggel járna, ha a vámáru-nyilatkozat elkészítése céljából ezen áruk mindegyikét a saját vámtari-
fa-besorolásuk szerint kezelnék, a vámhatóság, a nyilatkozattevı kérelmére, beleegyezhet abba, 
hogy a behozatali vámokat a teljes szállítmányra annak az árunak a vámtarifa-besorolása alapján 
vessék ki, amelyre a legmagasabb behozatali vámtétel vonatkozik." 



3. számú melléklet az egységes vámokmány kitöltési útmutatójához 
 

                                                                                      
                          ADATLAP                                   
                  környezetvédelmi termékdíjfizetési kötelezettségrıl         Lapszám:   /     
  CDPS_ID:                                             Sorok száma:       
  VPID:                                                                     
  GLN:                                                                     
                                           Termékdíjfizetési kötelezettség Mkód     

  Ssz. Tssz. KT-kód Engedélyszám Megnevezés Mennyiség Tétel Összeg Hlap Hssz   

  Áthozat         

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

  Összesen (Átvitel)         

                                                                                      

  Kelt:             , 20__.___. __.                                                        

                                                              aláírás     

  Vámhivatali záradék:            

                

  Kelt:           , 20__.___. __.                                   aláírás                 



Kitöltési útmutató az 

„ADATLAP környezetvédelmi termékdíjfizetési kötelezettségrıl”  

elnevezéső nyomtatványhoz 
Az „ADATLAP környezetvédelmi termékdíjfizetési kötelezettségrıl” elnevezéső nyomtatványt 
(a továbbiakban: Adatlap) az alábbi esetekben kell kitölteni és az egységes vámokmány (a továb-
biakban: EV) mellékleteként - két példányban - benyújtani:  
� ha a behozatali irányú vámeljárás során – ide értve, ha a környezetvédelmi termékdíjról, 

továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény (3) 
bekezdés d) pontja szerint az árutovábbítás vámeljárás során, a továbbszállítás érdekében 
átrakodás, ezen belül kicsomagolás és újracsomagolás történik és termékdíj fizetési 
kötelezettség keletkezik – (a továbbiakban: alapeljárás) környezetvédelmi termékdíj-
bevallási kötelezettség keletkezik, függetlenül attól, hogy  
o a környezetvédelmi termékdíjat az alapeljárás során meg kell-e fizetni, továbbá 
o a termékdíjfizetésre kötelezett gazdálkodó jogszabályi vagy egyedi mentességre jogosult. 

� az alapeljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati eljárással összefüggésben - függetlenül attól, hogy e 
változások eredményeznek-e fizetési kötelezettséget vagy visszafizetési jogosultságot – 
akkor, ha 
o a termékdíj köteles árukra vonatkozó adatok megváltoznak (módosítás): ilyenkor az 

alapeljárás során alkalmazott lapszámra és sorszámra való hivatkozással az új 
(megváltozott) adatokat kell feltüntetni a megfelelı rovatokban, 

o az alapeljáráshoz benyújtott Adatlapon valamely termékdíj köteles áru nem szerepelt (új sor 
felvétele): az alapeljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni,  

o az alapeljáráshoz benyújtott Adatlapot vagy annak egyes sorait törölni kell (visszavonás 
vagy sor törlése), 

o a jogorvoslati eljárás során keletkezik termékdíjfizetési kötelezettség (új Adatlap 
benyújtása): az alapeljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 
Nem kell Adatlapot kitölteni és a vámhivatalnál benyújtani, ha 
� a vámkezelt áru címzettje más EU tagállami gazdálkodó, és a áru rendeltetési helye nem 

Magyarország, 
� az alapeljárást követıen a termékdíjfizetésre kötelezett gazdálkodó bármilyen jogcímen 

visszatérítési vagy visszaigénylési jogosultságot szerez. 
� a jogorvoslati eljárás  
o tárgya az alapeljárás visszavonása (UTELKOD='J**') vagy  
o az EV 8. Címzett rovatának módosítása esetén (UTELKOD='V**') az eredeti Adatlap 

törlése céljából (Az új címzett vonatkozásában új Adatlapot kell csatolni!). 
� ha a kért vámeljárás vámmentességben, és ez által termékdíj mentességben, részesül kivéve a 

koordináló szervezet által történt átvállalás eseteit, melyben adatlap kitöltése kötelezı. 
� Ha a kért vámeljárás a 15/2004. (IV.5) PM rendelet 51. § (4) bekezdése szerintiek alapján a 

fizetendı összeg nem éri el a 10 eurót – kivéve a jövedéki termék után kiszabott nem 
közösségi adót és díjat – és errıl az ügyfél a kiszámított termékdíj feltüntetése mellett az 
árunyilatkozaton (47. rovatban) nyilatkozik, kivéve a koordináló szervezet által történt 
átvállalás eseteit, melyben adatlap kitöltése kötelezı. 

 



 

 

Az Adatlap vámhivatal által történt záradékolása után annak elsı példánya az EV vámhivatali 
példányának melléklete, míg a második példányt a vámhivatal a termékdíjfizetésre kötelezett 
gazdálkodó részére visszaadja. 
Az utolsó lapon a fel nem használt sorokat ’Z’ alakban át kell húzni az utólagos beírások megelı-
zése érdekében. 
 
Az egyes rovatok kitöltési szabályai 
Alapeljárás során 
CDPS_ID: a vámhivatal tölti ki.  
VPID : A környezetvédelmi termékdíjfizetésre kötelezett gazdálkodó Vám- és Pénzügyırség által 
kiadott azonosítószáma.  
GLN : A környezetvédelmi termékdíjfizetésre kötelezett gazdálkodó KVVM által elıírt azonosí-
tószáma. 
Lapszám: Az aktuális és az összes lapszámot kell feltüntetni. Ha az Adatlap egy lapból áll, akkor 
1/1-et, ha három lapból, akkor az elsı lapon 1/3-at, a másodikon 2/3-at, míg a harmadikon 3/3-at 
kell feltüntetni. 
Sorok száma: csak az elsı lapon kell az összesen kitöltött sorok darabszámát feltüntetni. Ha 20 
termékdíjköteles terméket tüntetünk fel, akkor az elsı lapon ’20’-at kell beírni, míg a másodikon 
a rovatot üresen kell hagyni.  
Áthozat: értelemszerően az elızı lap Átvitel összegét kell feltüntetni. 
Ssz: 1-tıl kezdıdı folyamatos sorszámot kell beírni. 
Tssz.: Az EV azon tételsorszámát kell feltüntetni, melyhez a termékdíjfizetési kötelezettség kap-
csolódik. Értelemszerően egy EV tételsorszámhoz több termékdíj köteles áru, így több Adatlap 
sorszám tartozhat. 
KT-kód : Az alkalmazandó környezetvédelmi termékdíjkódokat a környezetvédelmi termékdíjról, 
továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehaj-
tásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet tartalmazza. Az ebben kihirdetett kódokat kell 
alkalmazni oly módon, hogy ebben a rovatban mindig az öt számjegybıl álló kódot kell feltüntet-
ni.  
Engedélyszám: Ha KTKOD rovatban kedvezményre vagy mentességre utaló kódszám szerepel, 
akkor az erre jogosító KVVM engedély számát kell beírni. 
Megnevezés: a termékdíj köteles áru megnevezését kell feltüntetni. 
Termékdíjfizetési kötelezettség rovatok: 
Mennyiség: a mennyiséget – a mennyiségi egység jelölése nélkül - abban a mennyiségi egység-
ben kell feltüntetni kéttizedes pontossággal, amelyben a környezetvédelmi termékdíj meghatáro-
zásra került. 
Tétel: a KT-kód negyedik-ötödik számjegyének megfelelıen kimunkált mértéket kell beírni. ’20’ 
és ’5*’ esetén ’0’-t kell beírni. 
Összeg: a mennyiség és a tétel szorzatának eredményét Ft-ra kerekítve kell feltüntetni.  
Összesen (Átvitel): A feltüntetett termékdíjak összegét kell beírni. 
  
Jogorvoslati eljárás során alkalmazandó különös szabályok 
CDPS_ID: az eljáráskód vagy a gazdálkodó módosítására irányuló jogorvoslati eljárás során a 
vámhivatal tölti ki. Más jogorvoslati eljárás esetén a termékdíjfizetésre kötelezett gazdálkodónak 
az alapeljárás CDPS_ID számát kell feltüntetni. 
VPID : nem kell kitölteni. 
GLN : csak akkor kell kitölteni, ha a termékdíjfizetésre kötelezett gazdálkodó személye módosul. 



 

 

Mkód : az alábbi betőkódok valamelyikét kell feltüntetni: 
� ’M’ (módosítás) akkor, ha az alapeljárás során benyújtott Adatlap egyes soraiban szereplı 

adatok megváltoznak, 
� ’P’ (pótlás) akkor, ha a jogorvoslati eljárás keretében olyan áruk után keletkezik 

termékdíjfizetési kötelezettség, amelyek az alapeljárás során benyújtott Adatlapon nem 
szerepeltek, 

� ’T’ (törlés) akkor, ha az alapeljáráshoz benyújtott Adatlap valamennyi adata vagy egyes sorai 
törlésre kerülnek, 

� ’U’ (új) akkor, ha  
o az alapeljárás során Adatlap nem került benyújtásra vagy 
o az Adatlap az új termékdíjfizetésre kötelezett gazdálkodóra vonatkozó termékdíj-fizetési 

kötelezettség miatt került benyújtásra. 
Áthozat: értelemszerően az elızı lap Átvitel összegét kell feltüntetni akkor, ha az Mkod = 'U', 
egyébként nem kell kitölteni. 
Termékdíjfizetési kötelezettség rovatok: 
� Mkód='M'  esetén: az új adatoknak megfelelıen kell kitölteni.  
� Mkód='T'  esetén: nem kell kitölteni. 
� Mkód='P'  és 'U'  esetén: az alapeljárásnak megfelelıen kell kitölteni 

Hlap és Hssz rovatok: 
� Mkód='M'  esetén: az alapeljáráshoz benyújtott Adatlap azon aktuális lap- és sorszámát kell 

beírni, mely tételsorra a módosítás irányul. 
� Mkód='T'  esetén:  
o nem kell kitölteni, ha a törlés az alapeljáráshoz benyújtott teljes Adatlapra irányul, 
o csak a Hlap rovatot kell kitölteni, ha a törlés az alapeljáráshoz benyújtott Adatlap egy vagy 

több lapjára irányul, a törölni kívánt lap(ok) aktuális lapszámát kell feltüntetni. 
o mindkét rovatot ki kell tölteni, ha a törlés az alapeljáráshoz benyújtott Adatlap egy vagy 

több sorára irányul, a törölni kívánt sor(ok) aktuális lap- és sorszámát kell feltüntetni. 
� Mkód='P' esetén: nem e rovatokat kell kitölteni, hanem a Lapszám és az Ssz rovatokban kell 

értelemszerően folytatni a sorszámozást (pl. Az alapeljáráskor két lapon 25 termékdíj került 
feltüntetésre, és két új termékdíjjal egészül ki, akkor a Lapszám rovatba '2/2', az elsı Ssz 
rovatba '26', a másodikba '27' kerül beírásra). 

� Mkód='U'  esetén: nem kell kitölteni. 
Összesen (Átvitel): A feltüntetett termékdíjak összegét kell beírni akkor, ha az Mkod = 'U', 
egyébként nem kell kitölteni. 
 
Az Adatlap - a mintával azonos adattartalommal - bármilyen formában (nyomdai úton, számítás-
technikai eszközzel, fénymásolással stb.) elıállítható. 
 
Amennyiben az EV-hez Adatlapot csatolnak, akkor  
� alapeljárás esetén az EV 47. rovatában az elsı tételsornál a „Fajta” oszlopban ’6KV’ 

vámteher-kódot, az „Összeg” oszlopban az Adatlap utolsó lapjának Összesen (Átvitel) 
rovatában szereplı összeget,  

� jogorvoslati eljárás esetén az eljárás során megállapított összeget – tehát nem az új és az 
eredeti termékdíj különbözetét - kell feltüntetni, továbbá 

� „Az egységes vámokmány kitöltési útmutatója” 1. számú mellékletének megfelelı okmányt az 
alábbiak szerint kell kitölteni: 

1. rovat: értelemszerően 



 

 

2. rovat: 44 
3. rovat: B 
4. rovat: 0424 
5. rovat: az Adatlap ’Összesen Lapszám’ rovatával azonos számot kell beírni.  
7. rovat: értelemszerően 
A 6. és a 8. rovatot nem kell kitölteni. 

 


